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“Quins rigors més inhumans
que patim amb aquest clima”
... es proclamava el 1784, queixant-se
del calor, en l’òpera La Caravane du
Caire, d’A. Grétry: La
cantarella és ben
adequada al moment

A DESTACAR
Busos Girona-Liceu 2021/22

Conferència Lucia Di Lammermoor. 1-VII
El dijous 1 de
juliol, a les
19,30 a la Casa
de la Cultura de
Girona, per Pol
Avinyó
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NOTÍCIES
QUI

QUÈ, QUAN ON …

Realitzades diverses activitats de
l’Associació el passat mes de juny
● 1-VII Projecció del ballet El Llac dels
Cignes, amb unes 65 persones
● 3-VII Presentació de llibre “Una ópera
con...”, amb una vintena d’assistents
● 10-VII Conferència del Pol Avinyó sobre
“La Bohème” amb una seixantena
d’assitents
..All petit reportatge..

Ja es poden fer reserves per a les
anades al Liceu, des de Girona, de la
propera temporada 2021/22
Amb set funcions: 6 òperes i un ballet:
● Ariadna auf Naxos, de R. Strauss
● Rigoletto, de Verdi
● El Trencanous, ballet de Txaikovski
Pikovaia dama, de Txaikovski
● Le nozze di Figaro, de Mozart
● La flauta màgica, de Mozart
● Norma, de Bellini
..Al web..

Anunciat el club de lectura
Òpera i Llibres (LiceuBib)
Que es celebrarà, amb 5 sessions entre
l’octubre i el març, a la Biblioteca
Pública Carles Rahola de Girona. Alb
col·laboració dels Amics de l’Òpera de
Girona
..Informació i preinscripcions..

Durant els mesos de juliol i agost no
tindrem el despatx obert.
El local es troba a l’Hotel d’Entitats, C/ Rutlla
20, de Girona. Les reunions d ela Junta es
reiniciaran el setembre. De totes maneres us
podeu dirigir al correu dels amics:
amicsoperagirona@gmail.com

La Bohème oferta al Liceu ha rebut
divers tipus de valoracions
Dos aspectes han portat més comentaris: la
qualitat dels solistes i la proposta escènica
d’Àlex Oller (la Fura)
..A. Colomer.. ..M. Chavarría..

Calendari allargat
ANAR-HI

Bons resultats del Festival
Rossini de Barcelona
Èxit de les representacions de La scala
di seta, representada al Romea
aquest mes de juny
..Al web..

Exitosa representació de l’òpera
catalana de Toldrà El giravolt de maig
El dia 6-VI al Palau, sota la direcció d’Antoni Ros
Marbà. Amb la intervenció destacada de la
mezzosoprano gironina Gemma Coma-Alabert
..Al web..

L’Auditori celebra el seu
15è aniversari amb actes a
principi de juny
S’ha iniciat amb un acte inaugural
el 3 de juny que ha obert les
celebracions. ..Al web..

FESIVALS ESTIUENCS
El cicle Notes al Parc: 5a edició a
Girona, principalment a la devesa
Concerts estiuencs amb dotze actuacions
programades de de La marfà. Tot tipus de
gèneres: antiga, clàssica, d’autor, moderna, ...
..Notícia.. ..Programa..

Música als masos. Edició del
juliol 2021, a la Garrotxa
Entre el 2 i el 18 de juliol hom pot
sentir concerts de qualitat amb la
particularitat que s’interpreten en
masies dels voltants d’Olot.
..Al web..

Festival Portalblau L’EscalaEmpúries
Enguany presentarà una vintena d’espectacles,
entre el 17 d juliol i el 15 d’agost.
..Notícia.. ..Programa..

Figueres es mou. Festival de dansa
de l’Alt Empordà. Del 1 al 4-VII
Enguany amb quinze espectacles i diverses
activitats complementàries. Organitza
l’entitat figuerenca Agitart. ..Al web..

Festival de Música Antiga
dels Pirineus
Enguany programa 48 concerts en
33 municipis
..Al web..

Elogi de la mezzosoprano catalana
Anna Alàs Jové
Tant des del punt de vista de la qualitat d ela
veu, tècnic ai comunicació. ..Al web..
Per a sentir: ..Una voce poco fa (Rossini)..
..Combat del somni (Mompou)..

L’histpriador de la música Jaume
Radigales, analitzant l’òpera
catalana, obté un gaurdó
Acaba d’obtenir el Ir premi JM Catalunya Ficta
d’assaig musical
..Al web.. ..Al web..

La temporada operística
bilbaïna de l’ABAO
Amb vuit obres, en la que fa la
setantena edició
..Al web..

Entrevista a
Sondra Radvanosvski
Amb motiu que està interpretant Tosca,
entre altres llocs aquest juliol a Peralada
..Al web..

Una altra entrevista:
a Javier Camarena
És el tenor que protagonitzarà Lucia di
Lammermoor al Liceu aquest juliol
..Al web..

Una instal·lació artística sobre
El viatge d’Hivern de Schubert
Es pot veure al saló dels miralls del
Liceu, amb realització de l’artista
japonesa Chiharu Shiota, al·lisiu al
Winterreise de Schubert. ..Al web..

El Teatro Real programa Tosca per
aquest juliol amb gran nombre de
cantants de primer nivell
Amb rotació d’intèrprets, hi participen figures
com Radvanovsky, Netrebko, Kauffman,
Álvarez. Seran 16 funcions
..Al web..

Entre el 3 i el 15 de juliol es celebra
el Concurs Maria Canals
Serà la 66a edició d’aquest concurs
internacional de piano que se celebra en
diversos indrets de Barcelona
..Al web..

Aquest juliol Àlex Ollé
estrenarà una versió escènica
de l’òpera Carmen a Tòquio
Es tracta precisament del furero que
signa l’escenografia de La Bohème que
s’està acabant de representar al Liceu
..Al web..

Entrevista a un altre director
d’escena: Paco Azorín
És el responsable de l’escenografia que es
presentarà de Tosca al Teatro Real
..Al web..

Andreua Fornells Vilar: memòria
d’una de les millors veus que ha
tingut l’Orfeó Català
Va ser solista de l’orfeó a la primera meitat
del segle XX
..Al web..

Homenatge a Joaquín Acrúcarro
Amb motiu dels 75 anys de carrera del pianista.
Promogut per Plateamagazine amb
col3laboració de 75 pianistes
..Al web..

Música barroca gironina. Obres de
Francesc Soler
CD

Soler va ser mestre de capella d ela seu gironina
a les acaballes del segle XVII. El disc, promogut
per Música Antiga de Girona, presenta nou
fragments, amb gran protagonisme de la veu.
..Notícia.. ..Al web..

Una versió recent de la Passió
segons sant Mateu, de J.S. Bach
CD

Dirigida per Christoph Rademann per a la casa
Accentus. Amb bona valoració
..Al web..

Un disc de la soprano Lise Davidsen

CD

Ha sortit fa poc, per la casa DECCA, amb una
selecció de peces de diversos autors. Aquí la
reputada soprano noruega fa una incursió a la
lírica italiana. Per cert, es podrà veure la
cantant a Peralada el 31-VII. ..Al web..

Una versió filmada de l’òpera de
Händel Rinaldo
DVD

Realitzada entre el 2020 i el 2021 sota la
direcció de F.M. Sardelli per al seglel Dynamic
..Al web..

Una biografia de Puccini

Llibre

Puccini. Su vida y su obra, per Julian Budden.
Traducció d’un estudi de prestigi sobre el
compositor de Lucca. Per Ed. Akal, Madrid,
2020
..Al web..

El lenguaje de la música moderna.
llibre

De Donald Mitchell. Reeditat per la casa.
Acantilado, Barcelona, 2021
..Al web..

Sobre aspectes de la història de l’òpera

Llibre

Otra Historia de la Ópera, de Fernando Sáez
Aldana. L’autor intenta revisar aspectes particulars
del gènere, especialment el cire tràgic de les morts
en molts arguments operístics. Ed Redbook,
Barcelona, 2021. Col. Ma non troppo
..Al web..

ACTIVITATS
1-VII
(19,30 h.)

1 i 2VII

CONFERÈNCIA:
Lucia di Lammermoor
En Pol Avinyó comentarà la cèlebre
òpera de Donizetti. A l’Auditori Viader de
la Casa de Cultura. ..Al web..

Girona

Últimes representacions
de La Bohème al Liceu
Aquests primers dies de juliol
es podran veure les dues
últimes funcions. ..Al web..

Barcelona

CONFERÈNCIA per Joan Vives:
Dones compositoires
2-VII
(20 h.)

Al Mas Vayreda, d’Olot, dins del
cicle Música als masos
..Al web..

Olot

Concert 75 aniversari coral veus
Alegres, Al Pavelló Municipal
4-VII
(21 h.)

7-VII
(20 h.)

8-VII
(20 h.)

Amb excantaires i exdirectors, Al Pavelló de
St. Hilari. ..Al web..

Sant Hilari
Sacalm

Recital de la soprano
Elena Copons
Al Palau. Amb obres de J. Rodrigo, Ros Marbà,
Gerhard, Magrané i J. Serra. ..Al web..

Barcelona

Stone & Silk. Siberia
Amb direcció artística i
coreografia de Paloma Muñoz. A
la plaça del Pallol. ..Al web..

Girona

Àries per a contratenor i Les
quatre estacions. Vivaldi
8-VII
(20 h.)

Al Palau. Amb el contratenor Oriol
Rosés, l’Orquetra Barroca de Barcelona
i el Vor NovAria. ..Al web..

Barcelona

Cantates barroques italianes.
Susanna Puig (soprano) i el
Trio Barroc del cafè
9-VII
(20 h. i
22h)

Obres de Vicvaldi, Händel, Albinoni i
Scarlatti. Al Mas La cau, dins del cicle
Música als masos. ..Al web..

La vall d’en Bas

La Passió segons sant Mateu,
de J.S. Bach
10-VII
(19 h.)

Al Palau. Amb l’Orquestra Simfònica
Camera Musicae, l’Orfeó Català i el Cor
Infantil de l’Orfeó. ..Al web..

Barcelona

Representacions de l’òpera de
Donizetti Lucia di Lammermoor
16 al
28-VII

16 i
17-VII
(22h)

Amb el tenor Javier Camarena i la soprano
Nadine Sierra. La producció actualitza
l’ambientació escènic als anys 50 del s.XX.
..Al web..

Barcelona

Ballet for Life. Pel Béjart Ballet
Lausanne
Amb el sotstítol de Le presbytère. Dansa amb
música de Mozart i de Queen. Dins del
Festival de Peralada. ..Al web..

Peralada

Lieder de Brahms. Amb la
mezzo Marta Valero
17-VII
(20 h.i
22h)

Amb Manuel Córdoba (viola) i Guillem
Martí (piano). Al Mas Pratdevall, dins
del cicle Música als masos. ..Al web..

Santa Pau

De amore e Tormento. Laia
Frigolé (soprano) i Eva del
Campo (clavicèmbal)
17-VII
(20 h.)

Amb el subtítol Música barroca
sobre l’amor i el desamor. A la plaça
de les botxes de la Devesa de
Girona. Gratuït però cal reservar
l’entrada. ..Al web..

Girona

Ben che sia antico è molto buono.
Amb la soprano Marta GarcíaCadena i Locus Desperatus
18-VII
(20 h. i
22h)

Amb peces del segle XV de Liber Saporecti
de Simene de Prodenzani. Al Mas Pratdevall,
dins del cicle Música als masos. ..Al web..

Santa Pau

Missa a 6 veus, de Joan Magramé.
Musica Reservata de Barcelona
Es presentarà l’últim lliuramrent de la Missa
que l’Auditori de Giorna va encarregar a
Magrané i que s’ha anat presentant per
fases. A la catedral de Girona. ..Al web..

18-VII
(20 h)

Girona

Perspectives, pel
Ballet de Barcelona
22-VII

Espectacle que parteix de la música de
Txaikovski i la imatge del cigne. Dins del
Festival de Peralada. ..Al web..

(22h)

Peralada

El Liceu ofereix el musical, ja
clàssic, My Fair Lady

22 i
23-VII

Amb l’orquestra i cor del Liceu
..Al web..

Barcelona

Gala de dansa.
Ballet Under the Stars
23-VII
(22)

24-VII
(19,30 h)

Amb la participació de coinc ballarines que oferiran
des de fragments clàssics a dansa moderna. Dins del
Festival de Peralada. ..Al web..

Peralada

Benjamin Bernheim
en un recital líric
El tenor francès oferirà àries d’òpera i cançons.
Dins del Festival de Peralada. ..Al web..

Peralada

Tosca amb Radvanosvski,
Kaufmann i Álvarez
En concert. Amb cor i orquestra
del Teatro Real. Dins del Festival
de Peralada. ..Al web..

25-VII
(22h)

Peralada

L’òpera Orlando, de Händel.
Amb Xavier Sabata, Sabina
Puértolas, José Antonio López

30-VII

Amb una producció de Rafael R. Villalobos.
Dins del Festival de Peralada. ..Al web..

(22h)

Peralada

Recital del tenor Juan Diego Flórez
31-VII
( 22h )

Amb el pianista Vincenzo Scalera.
S’interpretarà cançons i àries de Rossini,
Donizetti, Verdi, Massenet, ... En el Festival de
Cap Roig ..Al web..

Palafrugell

Recital líric per Lise Davidsen
31-VII
(19,30h)

La soprano noruega estarà acompanyada al piano
per Sophie Raynaud. Amb obres de R. Strauss,
Verdi, Brahams, Puccini, Sibelius, Wagner i Lehár.
Dins del Festival de Peralada. ..Al web..
Números anteriors

Peralada

Calendari allargat

Històries del Municipal
UN CONFLICTE PER LA PRESIDÈNCIA EN EL TEATRE GIRONÍ
A MITJANS DE LA SEGONA DÈCADA DEL SEGLE XIX
Hem de recordar que en la segona i tercera dècada del segle XIX encara estem a les acaballes
de l’Antic Règim a l’Estat. Evidentment que tots els temes d’honor i preeminència social, que
sempre han set i segueixen sent importants, es trobaven aleshores en un moment àlgid. A
Girona es va concretar una situació d’interferència protocol·lària. L’Ajuntament i el seu alcalde
eren la màxima autoritat de la ciutat i, a més, els propietaris del teatre o casa de comèdies. El
governador, per la seva part, era la màxima autoritat en relació als teatres de la província i en
particular de la capital. El governador militar i polític de la plaça de Girona i el seu corregiment
entre 1814 a 1820 va ser Juan José García de Velasco y Gómez de la Vega.
PROBLEMA: qui presideix les funcions i mana sobre de teatre? Un conflicte obert va esclatar
cap al 1817 entre l’Ajuntament i el governador o corregidor.

L’inici de la polèmica per competències en relació a teatre. 1816
Revisant la documentació trobem indicis de conflicte en un document del 1816. L’Ajuntament de
Girona manifesta al governador que els abonats al teatre de la ciutat estan descontents pel preu excessiu
de les localitats. L’Ajuntament, per acord de la corporació de 9-IV-1816, envià un ofici al governador

L’Ajuntament
manifesta al
governador el
malestar dels
abonats a llotges si
llunetes del teatre pel
canvi de preus
aprovat per aquest

“ ...que los señores abonados de palcos y lunetas en el teatro, estaban
sumamente disgustados porque de orden el Sr. Gobernador de la plaza, se había
dispuesto que durante los dos o tres días que representaría en el teatro una
compañía de bailarines de cuerda [és a dir, funambulistes] y otras habilidades se
pagara por cada palco del 1r piso 18 rvon y por los del 2º piso 9 rs. Y 6 cada luneta
[…] Acordaron que des de luego se pasase oficio a S.E. manifestándole los prejuicios
que se seguirían de semejante novedad y pidiéndole que en consecuencia se sirva
disponer que nada se altere relativo a los señores abonados y que se siga en esto
las prácticas que siempre se ha acostumbrado” (Manuel d’acords (1816) Reg.
14.024, corresponent al 9-IV-1816, foli 184, anvers i revers.).

O sigui, que qui autoritzava preus de les localitats era el governador per sobre de l’Ajuntament i del
costum. El governador molt ràpidament, i aquell mateix 9-IV-1816 respongué en un altre ofici que el ple
municipal transcrigué, que els preus de llotges i llunetes en relació “ ...al espectáculo de volatines y
perros, que se ofrece en el theatro, que no sería dable variarlos sin que se me convenciese de algún error
de principios, y seguramente dista mucho de este punto lo que V. SS. Me alegan en su oficio …” (Manuel
d’acords (1816) Reg. 14.024, corresponent al 1-IV-1816, foli 185, anvers).
Imatge 1.- Capçal del paper timbrat del 1816 en què
s’escrivien les actes i altres documents oficials. Aquest
paper oficial s’havia de pagar a l’Estat: era un sistema
més per a recaptar impostos. A l’esquerra hi apareix un
escut del rei en què hi posa “HISP. ET IND. REX. FERDIN.
VII. D. G.”. La imatge correspon precisament al foli 184 al
que hem al·ludit.

Ens consta que el governador civil i militar de Girona, Juan José García de Velasco y Gómez de la Vega
deuria tenir un tracte dur i poc considerat amb els seus subordinats. Així ho fa constar Josep Clara que
transcriu una carta de mitjans 1817 de resposta del Capità General de Catalunya, Javier de Castaños,
dirigida a l’Ajuntament gironí que havia protestat, donant raó a la municipalitat atès que comunica que
se li envia al governador de Girona una recomanació per tal que millori el tracte
El Capità General de
Catalunya, Francisco Javier
Castaños admet que el
governador de Girona hauria
de millorar el seu tracte.
Imatge 2.Retrat del
general
Castaños
(M. del
Prado)

“ ...tomando en consideración las quexas [sic] que V.S. ha producido en
razón de agravios, disgustos y bochornos con que le aflige el teniente
general Dn. Juan José García de Velasco, gobernador de esta plaza, y al
mismo tiempo la dureza con que trata al pueblo, prevengo yo a dicho gefe
[sic] conserve la armonía que es tan necesaria con las autoridades
subalternas, y que sin dexar de cumplir las Rs. Ordenes procure gobernar
guardando a cada uno la consideración debida y con singularidad a V.S:, a
quien lo comunico en la misma calidad de reservado con que lo he recibido
y con que igualmente hago la prevención oportuna a ese gobernador, […] ”
Signat a Barcelona, 29-VII-1817 (Text recollit a Clara, Josep. «Sobre la Girona
Constitucional (1820-1823)». Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, [en línia],
1984, Vol. 27, p. 357-90 p. 388.).

Pel que veurem a continuació, les recomanacions dels seus superiors no deurien impressionar gaire al
governador.

La cosa es complica amb la presidència de les funcions teatrals. 1817
A l’any següent trobem una documentació que mostra clarament un conflicte de competències. En el
coliseu gironí hi havia una llotja reservada a l’Ajuntament, propietari del local, però també n’hi havia una
altra reservada per al Governador, màxima autoritat en tema de teatres en la seva demarcació. Quins
eren els conflictes de competències entre els dos poders queda clar en un escrit de resposta a una consulta
que la municipalitat havia elevat al governador militar i polític de Madrid, encara que la resposta va arribar
des del de Barcelona. Es conserva a l’Arxiu Municipal de Girona, teatre, lligall 1, amb data de 17 de març
del 1817 . Un manuscrit, en quatre fulls, a dues cares de dos folis. I, encara que en força mal estat i pèrdua
de part de l’escrit –falta aproximadament una quarta part del paper dels fulls per deteriorament-, es pot
seguir en bona part l’argumentació. El document va ser redactat a nom del governador de Barcelona i
respon a una consulta escrita, de l’Ajuntament de Girona, que portava data de 6-I-1817. Aquesta consulta
de competències deduïm que l’Ajuntament la dirigí al Governador de Madrid i degué ser aquest qui la
traslladà al governador de Barcelona1. L’escrit s’ordena en apartats en dues columnes. Curiosament, la
resposta apareix a l’esquerra de la pregunta2. En la primera columna s’anoten les respostes i en al segona
columna apareix copiada de nou les tretze preguntes que havia plantejat l’Ajuntament gironí:

Resposta a les consultes de l’Ajuntament de Girona sobre la presidència del teatre
RESPOSTA

PREGUNTA
[PREÀMBUL]

1

Ho deduïm d’una carta, de data 12-II-1817 (AMGi. Teatre, lligall 1) en què es fa esment que el governador tarda a contar
la consulta municipal sobre el teatre i, inclús, es posa en dubte que el governador acabés contestant.
2
Donar la resposta a l’esquerra de la pregunta o la demanda era costum per a respondre instàncies o altres escrits de
petició. Per això les instàncies o altres se solien fer deixant en blanc entre un terç i la meitat de la part esquerra del full, on e
podria anotar la resposta.

Resposta a les consultes de l’Ajuntament de Girona sobre la presidència del teatre
RESPOSTA

PREGUNTA

“ [Falta un trosset] ...satisfacer este Ayuntamiento a las preguntas que […] VS. hacerle con fecha de 6 de
Enero último dis- […] Regidores Comisarios, arreglasen la contestación que podía darse a ellas, y traslada a VS.
Las res- […] conforme se las han dado marginales a las trece preguntas de VS.”
“[...] preside en el teatro […] debe ocupar el palco
“Pregunta 1. Si el que preside el Teatro debe
[…] Ayuntamiento en donde […] la presidencia.”
precisamente hacerlo desde el palco del
Ayuntamiento?
“[...] del señor corregidor o su teniente tiene la
“ 2. Si en falta del Señor Corregidor o su Teniente
presidencia el decano del Ayuntamiento, y cundo no debe presidir el teatro el Regidor que asistiere por
asiste este, le suple uno de los señores regidores turno del Ayuntamiento?
comisarios de teatro que el Ayuntamiento tiene
elegidos por bienio, y esté de semana. ”
“El saludo de los Cómicos debe dirigirse en primer
“ 3. Si asistiendo el Señor Corregidor o su teniente
lugar al palco del Ayuntamiento en donde reside la en otro palco fuera del de la presidencia deben los
presidencia.”
Cómicos hacer la cortesía con preferencia al palco […
la resta del text està perdut en la seva major part i fins
a la pregunta 6, inclosa]”
“Corresponde al Señor Corregidor y Ayuntamiento
“4. Si el Señor Corregidor [… el text que segueix és
la elección de las representaciones en el teatro en molt inconnex] ”
virtud del capítulo 2º de la Real Cédula de 1771
confirmada con Carta Real de 8 de Julio de 1783.”
“Es política y está en práctica en este Teatro que las
“5. Si el señor Corregidor […] instrucciones […] para
instrucciones que da el Señor Corregidor para el buen el buen orden […] y si en este caso debe comunicarlas
orden del teatro son con anuencia del Ayuntamiento.” al Ayuntamiento antes de ponerlas en […] para que le
conste”
“Las horas de empezarse las diversiones las dispone
“6. Si las horas que deben empezarse las comedias
el Señor Corregidor comunicándolo al regidor y diversiones públicas en el teatro […] señalarlas el
Comisario que está de Semana.”
Señor Corregidor o su teniente por […] intervención
del Ayuntamiento?”
“[...] Ayuntamiento con el Señor […] fixar el precio
“7. Si puede el Señor Corregidor o su teniente sin
de las […] abono es libre […] al empresario mediante anuencia del Ayuntamiento fixar los precios de
aprobación del Señor Corregidor”
entrada palcos y luneta?”
“Todo paisano sin distinción de clase está sujeto a
“8. Si las disposiciones que tomase el que preside
las órdenes del que ejerciese en el Teatro, y todo el teatro para su buen orden, sea el Señor Corregidor
militar únicamente sujeto a las del Señor Gobernador su teniente o un Regidor, deben sujetarse todos los
o su ayudante de la plaza que está de oficio en el que concurren a él sean de la clase que fueren?”
Teatro”
“Ni el Oficial de Guardia ni el Ayudante de la plaza
“9. Si estando de presidente un regidor deben
se presentan al que preside, sí que uno y otro cumplen presentarse a él el Oficial de Guardia y el Ayudante de
las órdenes que rigen en el gobierno del Teatro.”
la plaza a ofrecerse por lo que pueda ocurrir, y si estos
están obligados a cumplir las ordenanzas que les diese
dirigidas al buen orden del Teatro?”
“La decisión de las disputas de paisanos puede
“10. Si compete al corregidor estando mandando
terminarlas el que preside dando parte de ello al el teatro la decisión de las disputas que acaso ocurran
Señor Corregidor, y las que formen los Militares entre los Cómicos y también las de los concurrentes [
únicamente competen al Señor Gobernador.”
… a continuació hi ha força tros perdut] estos están […]
los arrestos […] al Señor Corregidor”
“El autor de la compañía antes de anunciar la
“11. Si el autor [equivalia aleshores al <director>]
función dispuesta para el día siguiente, pide permiso de la Compañía cómica debe pedir permiso al […] que
al que preside en el palco de Ayuntamiento y al está mandando […] de la presidencia [la función del
Comisario Regidor que se halle en el de Semana.”

Resposta a les consultes de l’Ajuntament de Girona sobre la presidència del teatre
RESPOSTA

PREGUNTA

“La variación que disponga el Señor Corregidor es
con ausencia del Comisario Regidor de Semana.”

“El autor empresario presenta al Señor Corregidor y
Comisarios Regidores del Teatro las listas de las
funciones que deban hacerse en el mes inmediato, y el
examen de las piezas está al cuidado del Censor
político y Eclesiástico que tengan la aprobación del
Juez Protector General del reino sobre teatros que lo
es el Señor Corregidor de Madrid.”

[…] debiendo excusar el […] al Señor Corregidor o su
[…] no estando en el palco del Ayuntamiento?”
“12. Si el Señor Corregidor […] queriendo variar o
[…] alguna prevención nueva […] que se hallen
prescritas […] pueda hacerlo por si solo y […] del
Ayuntamiento?”
“13. Si el autor o impresario [sic.] está obligado a
presentar con anticipación las piezas que hayan de
representarse solamente al Señor Corregidor o su
teniente o […] debe intervenir el Ayuntamiento para
su examen?”

Dios Guarde a ustedes muchos años. Barcelona 17 de Marzo de 1817= Andrés de Herrasti3 =
Marqués de Villela [?] = El Marqués de Sentmenat = Por acuerdo de la Ilustre Ciudad de Barcelona =
José Ignacio Claramunt [?] […] = Al Muy Ilustre Ayuntamiento de la Ciudad de Gerona
← Imatge 3.- Primer dels quatre fulls
amb la resposta que el governador de
Barcelona va donar a l’Ajuntament de
Girona sobre les atribucions en el
teatre. El text que transcrivim sencer
a sobre. Tal com s’aprecia, el paper
està força deteriorat i en falten
fragments (AMGi, Teatre, lligall 1.
Data de 17-III-1817).
Imatge 4.- Retrat del general Andrés
Pérez de Herrasti, governador militar i
polític de Barcelona entre 1814 a
1818, que és la persona responsable i
que rubrica en primer lloc l’escrit de
resposta a què fem esment (la imatge
prové del web Salamanca
Napoleónica). →

Malgrat que a l’escrit li falten alguns fragments, la informació és ben útil en diversos aspectes. En
primer lloc resulta evident que és fruit d’un conflicte de competències entre el governador o corregidor
de la plaça de Girona i l’Ajuntament pel que fa a la presidència i potestats relacionades amb el teatre.
Però, més enllà, ens forneix informacions interessants sobre aspectes de funcionament dels coliseus de
l’època i el gironí en particular. A manera de resum esquemàtic destaquem les següents idees:
● En totes les sessions ofertes al teatre hi havia una figura que presidia. Per ordre de preeminència: el
governador o corregidor (que podia ser substituït per un representant: teniente); el degà de
l’Ajuntament (no estava oficialment reconegut el càrrec d’alcalde en aquell moment); o un regidor
municipal

3

Andrés Pérez de Herrasti y Pérez del Pulgar (Granada 6-III-1750 – Barcelona 24-I-1818) fou governador militar i polític de
Barcelona entre 1814 a 1818.

●

●
●

●

●

●

●

Hi havia (o se suposava que hi havia d’haver) un Comissari regidor de setmana. Era un regidor
municipal que actuava com a responsable dels afers municipals, entre ells el teatre, seguint uns
torns setmanals,
Abans de representar la funció els actors (cómicos) havien de dirigir una salutació a la persona que
ostentés la presidència de la sala.
Era potestat del governador, en relació al teatre: aprovar els horaris d’inici de les funcions; escollir
les obres que es representarien (funció compartida amb l’Ajuntament. Pressuposem que d’entre
la llista de títols del repertori de la companyia); donar instruccions per al manteniment de l’ordre
en el coliseu; aprovar els preus de les localitats que proposés l’empresari (aquest aspecte havia
estat protestat, com hem vist abans, per l’Ajuntament gironí).
La persona que presidís el teatre era la responsable de l’ordre públic durant les funcions. Tots els
“civils” presents quedaven sota l’autoritat de qui presidís la sala. A tal efecte l’autoritat podia
recórrer a la milícia per tal de preservar l’ordre, demanat ajut a l’oficial de guàrdia o a l’Ajudant de
plaça. No queda clar en l’escrit que hi hagués una presència militar en el coliseu durant les
funcions.
Es nota que ens situem encara en l’Antic Règim, perquè la consulta planteja si totes les categories
socials estan sotmeses a l’autoritat de qui presideixi el coliseu. Es nota aquí com el despotisme
il·lustrat dels segle XVIII havia posat algun límit a les prerrogatives de la noblesa perquè la resposta
és: “Todo paisano sin distinción de clase está sujeto a las órdenes del que ejerciese en el Teatro”
[pregunta 8]. Hi havia, però, una limitació, que comentem a continuació.
Els militars que assistien als espectacles quedaven en última instància sota la potestat del
governador militar i civil. Si algun representant municipal tenia queixa de l’actuació d’un militar
havia de demanar l governador que apliqués possibles sancions4 [pregunta 10]. Cal recordar que
la tasca militar, sobretot en els càrrecs de més graduació, se solia relacionar amb l’estament
nobiliar.
Existia una censura de les obres que es podien representar. El sistema passava per l’obligatorietat
que el director o empresari de la companyia havia de presentar al governador la llista d’obres a
oferir durant el mes següent. La relació passava a mans dels censors. En principi hi havia un censor
polític i un censor eclesiàstic. Els noms dels dits censors havien de ser aprovat pel governador
competent de Madrid [pregunta 13]

Concloent
Ja sabem que a la pràctica i de vegades algun dels mecanismes descrits potser s’aplicava amb alguna
diferència, però entenem que la descripció ens dóna el document analitzat ens ofereix una bona idea
sobre costums teatrals de l’època, i a Girona en concret. Per això hem transcrit en extens el document.
Hem d’afegir que a mitjans anys 20 del segle XIX es va tornar a donar conflictes entre la municipalitat
i el governador, pel que sabem. I durant dècades a venir se’n van anar produint. Ara no toca entrar-hi.
Hem de dir que no ens estranya. Entenem que les dificultats de relació, més enllà de tarannà de cadascú,
responen també a l’ambigüitat legal de funcions. L’autoritat política central volia controlar de prop els
teatres, donada la capacitat d’incidir sobre l’opinió pública. Però els propietaris dels teatres públics
solien ser els ajuntaments, si més no a províncies i en localitats de certa entitat. Als governadors els
tocava manar i els ajuntaments eren els responsables de les despeses i compromisos que generaven els
seus coliseus: fa difícil de casar.
joan manel barceló sitjes, juny 2021

4

Precisament, deu anys abans de la data en què ens situem, s’havia produït un incident per un baralla entre dos militars
durant un ball de Fires que es celebrava al teatre el 1807. L’Ajuntament va dirigir un informe al governador, que és qui va
dirimir el cas, segurament amb certa laxitud cap als militars implicats. Ho vam descriure a l’Operem no 53, maig 2019, p. 7 a
10.

PRESENTAT EL LLIBRE Una ópera con ...
Va realitzar-se a la Casa de Cultura de Girona, el dia 3 de juny, amb la presència d’una
de les autores, Ana Nasarre. Va excusar la presència per motius personals l’altra
coautora, la Sra. Marisa de Prada. Va presentar l’acte Pol Avinyó, que va aportar
comentaris sobre el llibre i sobre aspectes operístics relacionats amb el contingut. A
final es fa procedir a la signatura d’exemplars.

CONFERÈNCIA D’APROPAMENT A L’ÒPERA LA BOHÈME
Es va celebrar el 10 de juny a l’Auditori Viader, pronunciada per Pol Avinyó, amb presència d’una
seixantena de persones.
Aquesta
òpera
està
prevista anar-la a veure
amb un parell de busos
organitzats pels Amics de
l’Òpera de Girona
FOTOS
← La Pilar Vinyet,
secretària dels Amics,
presentant l’acte.
Una panoràmica del públic ↓

PROJECCIÓ DEL BALLET DE TXAIKOVSKI EL LLAC DELS CIGNES
Es va projectar a la casa de Cultura
de Girona el dimarts dia 1 de juny.
Era la primera vegada per part dels
Amics que es projectava un ballet.
L’activitat va tenir molt bona collida
← presentació de la sessió
(fotos Pilar Vinyet)
Ja al final

↓

Recordem el III Curs d’estiu d’Òpera Marcel Gorgori, a Girona (19 a 23-VII)

Paraula d’Òpera

Amb el títol
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€ (descompte de 20€ per als socis/es dels
Amics). Per a inscriure’s useu el correu:
interessats@marcelgorgori.cat
(fent constar nom complert i DNI)

d ’ ÒPERA
HOMENATGE A JORDI PLANA MARTÍ
El dia 4 de juny a
Palafrugell, i prèvia una
de les projeccions que
organitza l’Associació
d’Amics de l’Òpera de la
localitat, es va realitzar
un acte de
reconeixement d’un dels
seus membres més
destacats, mort durant
la pandèmia, motiu pel
qual no s’havia pogut
realitzar abans
l’homenatge. Hi van
intervenir Lluís Medir (a
la foto) i l’Alcalde, Josep
Piferrer. Fa ser a la sala
d’actes del Museu del
Suro

Fotografia del Jordi Martí el 2018. A dalt un disseny que va
realitzar el Jordi per a un visonat d el’òpera de Bellini La
Sonnambula, precisament l’obra que es comentà i projectà en
la sessió d’homenatge.

De LLIBRES
Dues activitats
Anunciat el club de lectura operístic 2021/22 a la Bi.C. Rahola
Com ja és tradició els darrers anys, es convoca un club de lectura destinat a relació literatura i òpera. És fruït de
la col·laboració del Servei de Biblioteques i el Liceu i compta amb el suport de les dues institucions. Com en
recents edicions, els Amics de l’Òpera de Girona hi col·laboren a diversos nivells.
L’activitat ve organitzada per la Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona. ACTIVITAT GRATUÏTA

AL COSTAT VEIEU LES TEMÀTIQUES QUE ES
TREBALLARAN I LES DATES

A sota teniu un accés per a fer una
preinscripció. Els/les interessats/des
seran avisats en el moment de fer el
tràmit de confirmat la inscripció a la B.P.
Carles Rahola de Girona i allà se li anirà
fent el préstec dels llibres

Es presenta a Girona un llibre de
la Ma Dolors Godoy, el 7-VII
Es tracta d’un volum de relats curts. El segon que
publica l’autora. També ha publicat poesia.
La Dolors és cassanenca, membre dels Amics de
l’òpera. Ha tingut una trajectòria activa es aspectes
socials i ciutadans. Gran esperantista, ha estat
professora en la difusió d’aquesta llengua que sempre
ha aspirat al mutu coneixement i concòrdia
universals.
La presentació es farà a la Casa de Cultura de
Girona, el 7 de juliol a les 19h., amb presentació de
Lluís Freixas .
Sobre l’autora:

De corals
Concert de la coral Veus Alegres al Palau
El passat dia 30 de maig la coral Veus Alegres de Sant Hilari Sacalm oferia un concert a
Barcelona, al Palau de la Música Catalana. Us n’oferim un petit reportatge

En el moment de celebrar el 75è aniversari, la coral Veus Alegres va oferir un concert al Palau. L’actuació
s’inscriu en el marc de col·lboració i intercanvis amb l’Orfeó Català. En el número anterior d’Operem us
comentàvem l’actuació de l’Orfeó català A Sant Hilari. A sota us oferim el programa amb les peces interpretades
per la coral hilarienca. Al final es va oferir un cant comú amb l’Orfeó, amb: Ave Verrum (Mozart), Ton pare no té
nas (Bibiloni) i El cant de la senyera (Millet).
← ↑ Fotos A. Bofill

De BALLET
DOS PETITS APUNTS
HEM FET PROJECCIÓ
d’EL LLAC DELS CIGNES
El passat dia 1 de juny, a la Casa de
Cultura, es va projectar una versió del
ballet de Txaikovski El Llac dels Cignes.
Es va oferir la històrica i celebrada
versió protagonitzada per Fonteyn i
Nureiev a l’Òpera Estatal de Viena.
La projecció es va oferir com a
contrapartida per no haver pogut
organitzar l’anunciada sortida al Liceu,
per a veure aquesta obra, degut a les
restriccions provocades per la covid. A
la projecció hi assistiren més d’una
cinquantena de persones.
← En acabar la sessió (Foto Pilar Vinyet)

PROGRAMACIÓ DE DANSA I BALLET AL LICEU 2021/22
El Liceu ha programat quatre espectacles de dansa per a la propera temporada. Aquí us n’oferim els
títols. Una novetat recent és que s’ha creat un abonament que permet inscriure’s en un torn que
permet la reserva dels quatre espectacles de dansa a preu reduït i lloc assegurat [podeu consultar
ABONAMENTS]. Si voleu més informació podeu consultar la PROGRAMACIÓ DEL LICEU.
Des dels Amics de l’Òpera de Girona esperem organitzar una sortida per a veure El trencanous, de
Txaikovski, i veurem si algun altre. S’informarà quan es presenti la programació d’OperaGiroBus

Dansa Winterreise

El Trencanous

5, 6, 8, 9 i 10-XI-2021

28, 29 i 30-XII-2021
I 2, 3 i 4-I 2022

Giselle d’Akram
Khan

De Scherezade a
yo, Carmen

4, 5, 6 i 7-V-2022

26-V-2022

SARSUELA
Madrid

juny 2021

Teatro de la Zarzuela

El rey que rabió
Per PERE GARCIA VIDAL
El TEATRO DE LA ZARZUELA de Madrid acaba la
Temporada 2020-21 amb EL REY QUE RABIÓ, de
Ruperto CHAPÍ, en un discutit i discutible
muntatge dirigit per Bàrbara LLUCH – pel qui no
ho sàpiga néta de Núria ESPERT- i que
curiosament ha esgotat les entrades en totes les
representacions. Vista fa pocs dies, i tenint en
compte que l’única referència vista és la versió
que, dirigida per Jose TAMAYO, es va oferir el
1975 al desaparegut Teatro Español -ara BARS- al
paral·lel de Barcelona, us diré que si aquella em va
sembla una molt bona versió, aquesta hi guarda
molt poca relació.

Originalment EL REY QUE RABIÓ es va estrenar en
aquest mateix Teatro de La Zarzuela l’any 1891 i
va esdevenir un dels gran èxits del Mestre CHAPÍ
(“el xiquet de Villena”). Més propera a “La
Tempestad” i “La Bruja” (zarzuelas) que a “La
Revoltosa” o “El Puñao de Rosas” (género chico),
té una magnífica partitura en la que barreja aires
d’opereta vienesa amb els més propers aires
populars castellans. Una delícia de música, amb
moments grandiosos, com la “Romanza de Rosa”
o el “Nocturno”, alternant amb altres de divertits,
com el de la “Dimision” dels ministres, o, el del
“coro
de
doctores” que
han de decidir
si “el perro está
rabioso o no lo
está”.

Les separen 46
anys i mentre
d’aquella en tinc
fresc el record,
segurament
aquesta vista, fa
Però la felicitat
unes setmanes,
mai
és
serà més fàcil
complerta i, al
d’oblidar.
costat
Curiosament una
d’aquesta
Un
dels
rètols
de
promoció
de
la
producció
que
es
comenta
cosa en comú tenen
música que no et
els dos muntatges i
cansaries
és el fet de què el personatge d’ EL REY, escrit i
d’escoltar, els 135 minuts de funció s’han d’omplir
pensat per a una tiple, en les dues versions vistes
amb la part parlada, i aquí, seguim en el 1891. I, és
és un tenor qui l’interpreta. I vistos els resultats
clar, es fa molt difícil de pair el llibret escrit per
del canvi, i tenint en compte la tan escoltada
Miguel RAMOS CARRIÓN i Vital AZA, i aquí estaria
versió enregistrada dirigida per Ataulfo ARGENTA,
l’errada més gran del muntatge de Bàrbara LLUCH,
amb Pilar LORENGAR fent de rei, prefereixo amb
en no fer-ne una versió més actual, cosa que
molta diferència la versió amb tenor.
podria perfectament ser. Potser no teníem la nit,
per que hi havia part del públic que reia amb els

acudits tronats. Entre això i algunes
interpretacions parlades més pròpies del XIX que
del XXI, quan el director -Ivan LÓPEZ REYNOSOs’aixecava per agafar la batuta jo respirava, ja que
era senyal de prou xerrameca.
Aquesta part de la balança, juntament amb uns
tocats -barbes, perruques i barrets- horribles,
decantarien la versió cap el costat dolent, mentre
que la música de Ruperto CHAPÍ i la interpretació
d’ “El Rey” d’Enrique FERRER, i la de “Rosa” per
una jove, elegant, de veu magnífica, i per mi
desconeguda, Rocío IGNACIO, amb molta
diferència, van ser el millor de la nit.

El tenor Enrique Ferrer (Rey) y la soprano Rocío Ignacio (Rosa)

A Enrique FERRER el coneixem molt, ja que amb
els Amics de l’Opera de Sabadell l’hem vist entre
d’altres en tít0ls com OTELLO, MANON LESCAUT,
CAVALLERIA/PAGLIACI, i darrerament com el
Cavaradossi de TOSCA, està sensacional en un
paper còmic. Un paper en el que, des de la seva
aparició en un llit immens, es veu que gaudeix del
que fa i transmet aquesta sensació al públic. La
tessitura emprada la vaig trobar perfecta. Rocío
IGNACIO, el dia de l’estrena va ser discutida en

interpretar el tema més conegut de la sarsuela –
“Yo que siempre de los hombres me reí, yo que
siempre de los novios me burlé”-; en canvi, el dia
que la vam veure, va rebre molts “Bravo” per part
de l’audiència, tot i que tinc la sensació de que el
que estava en discussió era el ritme excessivament lent- marcat pel Mestre LÒPEZ
REYNOSO. Els dos protagonistes i el baix Rubén
AMORETTI van ser ben merescudament molt
aplaudits.
Les produccions del TEATRO DE LA ZARZUELA molt, i molt subvencionat- tenen gran qualitat pel
que fa a la posada en escena –espai escènic i
vestuari-, compten amb una molt bona orquestra
titular, i un magnífic cor -dirigit per Antonio
FAURÒ- que no sols sap cantar, si no que
interpreta molt bé, tan si han de fer de “chulapos
madrileños” com els camperols russos a
“Katisuka”, i això és d’agrair. No ha estat el cop
que he sortit més satisfet de LA ZARZUELA, però,
tot i això, el viatge per aquest REY QUE RABIÓ té
més coses bones que dolentes.
El TEATRO DE LA ZARZUELA ha presentat ja la
temporada 2021-2022 i si la passada em va
“descobrir” un molt bon (“) BENAMOR, de Pablo
LUNA, per a la propera els “descobriments” seran:
TABARÉ, de Tomás BRETON (no representada des
de 1913) amb la també habitual a les produccions
dels de Sabadell, Maribel ORTEGA. I, CIRCE, de
Ruperto CHAPÍ, títols rescatats que alternaran a la
cartellera del teatre de Jovellanos 4, amb dues
produccions de Mario GAS. Una de nova amb LOS
GAVILANES, de GUERRERO, i la reposició de LA
TABERNERA DEL PUERTO, de SOROZABAL.
Producció, aquesta última que tinc entès el LICEU,
en el seu moment, va tenir en compte. També
promet un DON GIL DE ALCALÀ, de PENELLA,
dirigit pel gran especialista en sarsuela Emilio
SAGI. És a dir, hi haurem de tornar.

NOTA: moltes produccions es poden veure a l’apartat musical de la plataforma YOUTUBE.

Il Diluvio Universale de Donizetti
Amb motiu de les funcions de Lucia di Lammermoor que es podran veure al Liceu el proper mes de juliol,
vull fer-vos descobrir una òpera molt desconeguda del genial compositor Gaetano Donizetti. Avui dia
Donizetti es un compositor força popular a les nostres temporades per un bon grapat de títols. Més enllà
de Lucia, també per Elisir d’amore, La fille du Règiment o Anna Bolena. Però Donizetti va compondre 71
òperes, algunes de gran nivell i altres no tant, però, que cal recordar i sobretot escoltar.

FITXA TÈCNICA
AUTORIA

ARGUMENT

Més

Il diluvio universale és una òpera
en tres actes de Gaetano
Donizetti,
amb
llibret
de
Domenico Gilardoni, basat en
Heaven and Earth, de Lord Byron.
S'estrenà al Teatro San Carlo de
Nàpols el 28 de febrer de 1830.

Òpera bíblica que ens narra
l’episodi de Noè i de la lluita entre
el cristianisme i les advertències
rebudes, i, el món dels pagans que
no se les creuen. Entremig de tot,
hi trobem una història d’amor de
teló de fons.

Rossini anys enrere ja havia fet una
òpera bíblica, Mosè in Egitto.
Aquest gènere d’òperes bíbliques
va tenir una gran acollida a
principis del segle XVIII, arribant
fins ben entrat l’inici del segle XIX.

COMENTARI

A la imatge L’edició en CD que va
enregistrar Opera Rara i que presenta una
meravella de so i de contingut històric.

Accés a l’òpera complerta,
per talls:

Il Diluvio universale va estar oblidada durant més de
100 anys. L’any 1985 es va fer la primera producció de
l’òpera del segle XX, a Genova. El rol principal de Noé
està pensat per un baix. En aquelles funcions de 1985 el
gran cantant italià Bonaldo Giaiotti va ser l’encarrgat de
donar vida al persontage principal. L’èxit va ser molt
important però no s’ha tornat a representar des
d’aquell dia. L’any 2006 la prestigiosa casa discogràfica
Opera Rara va fer el primer enregistrament mundial en
estudi de l’òpera, amb el baix Mirko Palazzi, qui cantarà
el rol de Raimondo a la Lucia del Liceu d’aquest juliol.
En aquesta òpera de caire tràgic, també hi trobem
grans escenes corals i un rol força difícil per la soprano,
qui té dues àries prou imponents i un duo de gran
importància. Donizetti sempre val la pena, i tot i no ser
una de les seves òperes més populars, cal donar-li valor
com a raresa dins del seu catàleg i dins de la història de
l’òpera.

GENT per la Música
Soledat Balaguer
Encara que nascuda a Barcelona, la Soledat Balaguer
Sánchez-Arjona fa anys que viu a Bellcaire, on finalment es va
establir. Ella ha estat des que té ús de raó aficionada a la música i
a l’òpera. L’afició i el contacte amb el gènere ha passat
per vicissituds i etapes, com veurem. El seu ofici de
periodista li ha permès conèixer persones del món
de la música i de la cultura. Ella mateixa ens ho
explica i tot seguit recollim els seus comentaris.

FORMANT UNA AFICIÓ
Els pares es van conèixer a Donosti, durant la
Guerra Civil. Ell era de Barcelona i ella andalusa,
infermera voluntària. L’avi havia estat perseguit
per la FAI i després pels franquistes. Casats el
1939 es van establir a Barcelona. D’ells vaig
impregnar-me de gust per la música
Els pares, van tenir interès que les meves
germanes i jo aprenguéssim piano, idiomes i que
anéssim a la universitat. Deien que així no
dependríem d’un marit. El pare es deia Josep
Maria Balaguer. La mare Carmen SánchezArjona. Recordo que l’àvia paterna tocava bé el
piano. Va ser un privilegi néixer al si d’una
família que adorava el llegir i la música.
El primer record d’infantesa que tinc és el
d’escoltar la Simfonia Italiana de Mendelssohn
asseguda als genolls del meu pare. Quan tenia
divuit anys va ser quan em vaig adonar que
gaudir de la música i la cultura no ha de ser
només un privilegi sinó un dret. He procurat
actuar en conseqüència.
Vaig començar a tocar el piano als cinc anys.
Vaig seguir classes particulars amb la senyora
Edith Puigvert. També vaig assistir a classes de
ballet, activitat que sempre m’ha agradat, tot i
que haig de dir que vaig descobrir amb pesar que
no em movia amb prou habilitat.

A casa tenien amics que disposaven de llotges
al Liceu. De fet, abans del darrer incendi el teatre
era una institució privada en al que podies ser
soci i disposar de dret d’ús de llotges. Com que
els titulars preferien les funcions de nit, quan es
representava els diumenges a la tarda cedien les
localitats als fills dels amics. Als set anys vaig
començar a anar al Liceu, veient habitualment
dos o tres espectacles cada hivern. De les
primeres òperes que vaig veure van ser Aida i
Madama
Butterfly.
Tinc
present
que
m’estranyava que aquell oficial nord-americà
s’enamorés d’una senyora tant grassa com la
que veia en escenari. Però la música
m’agradava.
Gaudir i copsar la música es pot transmetre en
bona part en l’àmbit familiar. Tinc molt present
una experiència pròpia amb un dels meus fills.
Vam anar a un concert de música clàssica al Grec.
El meu fill tenia en aquella ocasió 6 o 7 anys, era
la primera vegada que assistia a un concert.
L’experiència va ser com una revelació. De sobte
el nen va entendre d’on sorgia la música que
escoltava a casa quan la va contemplar en
directe. I veure i entendre que una quarantena
de músics seguien les indicacions del director el
va impressionar. Després, i durant un temps,
només dibuixava directors d’orquestra.
He anat fent la meva col·lecció de discos. Un
dels fets més dolorosos quan vaig decidir,

després de la jubilació, anar a viure a Bellcaire és
que, com que la vivenda no és prou àmplia, vaig
haver de fer una tria de discos, i sobretot de
llibres, que em quedava. Com que vaig viure la
transició entre el vinil i el CD tinc una quantitat
similar de discos en els dos formats, uns 400 en
vinil i uns 400 en CD.
Quan escolto música m’hi haig de posar
plenament. No puc escoltar-la de fons. Ni tan sols
puc cuinar. Per cert, que això va ser un problema
quan vaig haver de deixar de fumar: quan
escoltava música tenia el costum de fer algun
cigarret.

VIVÈNCIES DES DEL PERIODISME
Una sort de la que he gaudit ha estat la
d’exercir la professió periodística. A més, m’hi
vaig trobar de ple en una època molt interessant.
Vaig ser redactora en cap de la secció de Cultura
de l’Agència EFE. Va ser pels anys 70. És evident
que fou un moment molt intens del nostre país.
Una situació que ara ens pot sobtar és que no hi
havia costum que els diaris tinguessin una secció
de cultura pròpiament. El que sí existia eren
crítiques concretes d’espectacles, però no una
secció sistemàtica amb notícies d’esdeveniments
culturals. En aquell moment i
circumstàncies vaig arribar a generar,
des de l’agència, unes dues-centes
notícies culturals al mes. Per aquella
època es va començar a fer sessions
de presentacions de llibres, i actes
d’anunci de temporades dels teatres i
altres centres culturals. Fins als anys
70, com apuntava, no hi havia costum
de fer-ho. A més, hi havia una
efervescència del país, tant a nivell
polític com amb iniciatives que
acostaven la cultura a la vida
quotidiana. Va ser el moment del
teatre Lliure, o, per posar un altre
exemple, de les mítiques Sis hores de
música de Canet de Mar. Va ser el
moment de consagració de la Cançó
catalana. Progressivament alguns diaris de casa
nostra van anar creant una secció cultura.
Perquè el primer que ho va fer va ser El País, de
Madrid, que tot just llavors va ser creat.
Aquesta activitat intensa em va permetre
conèixer molts personatges del món cultural.

Amb motiu d’entrevistes i de coincidir en
activitats. Per tant, vaig tenir ocasió de tractar
amb moltes de les figures de la música, tant
directors com cantants. En algun moment
pràcticament tos els rellevants que actuaven a
Barcelona. Quan parlava amb ells m’interessava
copsar el seu punt de vista sobre com vivien les
seves interpretacions, fins a quin punt en
gaudien o si els produïa neguits, i, com entenien
la relació amb el públic.
He conegut intèrprets realment encantadors.
Per exemple la Maria Joâo Pires, una gran dona.
També el Joaquín Achúcarro, que és una persona
encantada de viure, tant fidel ell al Festival de
Torroella de Montgrí. Aquesta últim és un dels
esdeveniments musicals d’estiu que sempre he
procurat seguir.
Amb un músic notable, i del que m’agrada la
seva obra, amb el que he pogut coincidir ha estat
Xavier Montsalvatge. Amb ell vaig coincidir a la
redacció de La Vanguàrdia, on ell havia fet de
crític musical. Sovint ens trobàvem cobrint una
mateix concert, ell com a crític i jo com a cronista
de la notícia. Ell, que portava llarga experiència,
de vegades em facilitava informació sobre les
persones presents. En acabat acudíem a la
redacció i cadascú escrivia la seva crònica.

En la foto i a l’esquerra veiem a la soprano Renata Tebaldi,
ja gran, en una visita a Barcelona el novembre de 1982. Al
centre veiem a Soledat Valaguer interpel·lant a la cantant,

En l’enllaç podem accedir a
l’ària “Suicidio” de l’òpera
La Gioconda, de Ponchielli, cantada per la Tebaldi.

D’ÒPERA
Pel que fa a l’òpera vaig començar veient i
gaudint sobretot Verdi. Amb el temps he anat
preferint les obres veristes. També m’agraden
Rossini, Bellini, ...
L’òpera és un gènere particular. Cal saber
conjuminar la música i la part teatral. No n’hi ha
prou de saber compondre. Per això hi ha grans
músics que han tocat l’òpera però que no han
arribat en aquet camp al grau d’excel·lència que
han assolit en altres tipus d’obres. Posem el cas
de Txaikovski o Beethoven. Ja han fet òperes
molt bones, però no destaquen tant com
especialistes en el gènere que, no tenint
segurament el geni musical d’aquells
compositors, en canvi ha estat més reeixits en les
seves òperes. Cal tenir molt present la dimensió
teatral.
He viscut una divisió del públic del Liceu en
dues tendències en relació a alguns temes. En
primer lloc entre wagneristes i pro-italians. Ma
mare no aguantava Wagner i jo vaig seguir la
tradició. De fet, podríem dir que no m’agrada
l’òpera de Wagner. M’encanten aspectes de la
seva música, sobretot obertures, però trobo que
les seves obres es fan sovint pesades.
A la foto veiem Oscar Bonany
en un concert el 2016. La del
contratenor de les nostres
contrades li sembla una veu
interessant a l’entrevistada. I
enllaç a un fragment de la
magnífica Missa de Requiem,
de Francesc Juncà, en una
versió de Música Antiga de
Girona. Concretament el
Sanctus, amb intervenció,
entra d’altres, de Bonany.

Però més enllà de les grans figures
consagrades, la vida et dóna sorpreses i
descobreixes excel·lent intèrprets que, pel que
sigui, no són cèlebres. Per exemple el
contratenor Oscar Bonany, del meu poble, que
canta fantàsticament els sonets de Shakespeare,
però que en canvi no ha pogut dedicar-se en
exclusiva a la música i alterna la seva activitat
amb altres feines. De fet i a nivell més general, hi
ha tota una generació provinent d’un àmbit més
rural, que ara té entre els 35 i els 45 anys i que ha
pogut accedir a un bon nivell d’estudis i a la

universitat. Això és un fenomen nou i que
convindria que la societat ho aprofités i ho
potenciés més que no ho fa.
És curiós que hi va haver un moment del meu
itinerari personal que em vaig allunyar de
l’òpera. Vaig arribar a menysvalorar-la. Val a dir
que les circumstàncies personals, com ara el tenir
els fills en una edat que requerien dedicació, i
una feina sense horaris endreçats, perquè mai no
saps a quina hora es produirà una notícia, també
hi va ajudar. El meu distanciament va acabar
sobtadament per un fet: l’incendi del Liceu.
Recordo perfectament el dia de l’incendi. Allò
em va trasbalsar. Jo tornava en cotxe des de Sant
Cugat cap a Barcelona i vaig veure que a la ciutat
s’alçava una gran fumarada. Per la ràdio vaig
saber que era el Liceu que s’estava cremant. Em
vaig dirigir cap allà. Vaig estar unes quantes
hores contemplant la catàstrofe. A la Rambla ens
vam ajuntar una bona pila de persones per a les
que s’estava cremant quelcom important de la
pròpia vida, se’ls veia a les cares. Jo, entre ells,
vaig començar a plorar i així vaig estar durant
dues hores. Va ser aleshores que em vaig adonar
que necessitava el Liceu. Ja no hi anava gaire
perquè el tenia a mà i sabia que podia acudir-hi
fàcilment. Però en aquell moment l’estàvem
perdent. Després de la reconstrucció vaig tornar
a sovintejar-hi.

OPINIONS
A mi m’agrada la música en general.
M’encanta Txarango o Oques grasses. En el
temps he anat apreciant diversos músics.
“Beatles forever”, de fet Let it be és una de les
meves cançons; també Bruce Springteen;
Una altra divisió que vaig constatar de
primera mà fou la que es produïa entre els
partidaris de la Renata Tebaldi i els de la Maria
Callas. A casa eren pro Tebaldi i jo aquí també
vaig seguir la tradició. Tot i que m’entusiasma la
Callas i en tinc discos, la majoria remasteritzats i
enformat CD. Com a periodista vaig tenir ocasió
d’entrevistar a la Tebaldi. En algun moment li
vaig comentar aquest apassionament del públic
liceista entre les dues dives. Li va fer gràcia i la
conversa va resultar ben agradable.
Haig de dir que entre els músics i cantants n’hi
havia que anaven molt d’estrella. Aquests no

m’agradaven. N’hi havia i n’hi ha,. Però
d’aquests prefereixo no parlar-ne.
El que tenia una conversa molt planera era
Luciano Pavarotti. Tenies la sensació que parlava
sense fingiment. Era una persona particular,
sobretot per la seva exuberància, en tots els
sentits, fossin bons o dolents. Donava la sensació
d’una persona vital i expressiva,.
Leonard Cohen; Raimon, o Lluís Llach, músics
aquests dos de la Cançó que he tingut ocasió de
conèixer.

La soledat considera Let it be, del Beatles una de les cançons
destacades per a ella. Aquí en podem
veure i sentir una interpretació donada
pel mític conjunt.

Un gènere que també m’agrada és la dansa.
Em sembla especialment interessant la dansa
contemporània. Sento que no estigui més
extensa i valorada entre nosaltres. Recordo
èpoques en el Liceu que això no era tant així. Hi
havia cada any una temporada de ballet,
normalment coincidint amb la primavera. Es
feien espectacles ben notables. Com quan hi
havia el ballet del Marqués de Cuevas. O també
les estades del London Festival Ballet.
Pel que fa als muntatges operístics, sóc crítica
amb algunes versions. Alguns directors d’escena
creuen que cal reinventar el sentit d’alguna
òpera per a fer-la actual. No cal canviar les
situacions d’unes obres que van ser creades amb
un sentit determinat, amb el que la música està
en consonància. Les emocions i actituds que
expressen, si afecten a allò humà, en bona part
ens segueixen dient coses. En alguns casos dóna
la impressió que els responsables de l’escena el
que volen és sobresortir o fer-se notar a sí
mateixos. Sóc de les que no creu que cal situar en
uns urinaris públics una conxorxa política per a
que entenguem que hi ha una conspiració. En
moltes òperes consagrades s’hi manifesten
conflictes humans universals i intemporals, com

en el cas de La Bohème o en La Traviata, no cal
situar la història en un espai postmodern per a
que ho copsem. També funciona igual en el
teatre: Shakespeare segueix sent un autor
actual. I, per cert, La Royal Shakespeare
Company, que hem gaudit més d’una vegada al
Temporada Alta, continua representant-lo de la
mateixa manera que fa cinc segles.
L’òpera ha de seguir viva mitjançant la
producció de noves òperes, encara que els
espectadors haguem de fer un esforç. Tota
novetat sovint resulta més difícil de pair que les
més conegudes obres clàssiques. Aquells que hi
tinguin responsabilitat hauran de reflexionar
sobre com continuar impulsant el més
meravellós instrument: la veu humana.
El que sí resulta veritat és que els responsables
dels teatres d’òpera han de veure com es troba
una continuïtat generacional. Bona part del
públic és d’una certa edat. Els joves hi acudeixen
escassament. No és només o no és principalment
una qüestió de diners. Cal plantejar quin és el
futur de l’òpera. No pot ser un àmbit elitista ni
carrincló.
Més enllà del món musical i cultural, estem
vivint moments d’una forta transformació. La
pandèmia ha capgirat mols aspectes de la nostra
vida. Sóc de les que pensa que les pandèmies han
vingut per a quedar-se. Caldrà que ens
plantegem com hi convivim i que el repte no ens
resti part del nostres valors humans.
Un dels efectes perversos que ha tingut la
pandèmia i el seu aïllament és el d’afeblir
l’esperit crític en el sector dels estudiants. Per
exemple, entre els estudiants universitaris s’ha
perdut l’estona de trobar-se entre classes i
interaccionar i elaborar idees en comú.
De fet, tot l’àmbit de la cultura ha patit molt i,
per tant s’ha vist afectada la principal faceta que
ens fa humans. Atinar, i actuar en conseqüència,
sobre com preservar la cultura és un repte, de
moment no resolt, que tenim sobre la taula.
Agraïm a la Soledat que ens hagi comentat la
seva experiència i punts de vista sobre la música.
I, en particular, la reflexió sobre la importància del
fet musical i cultural en general.
RECOPILACIÓ: Joan Manel Barceló

ELS
Una paròdia d’una actuació de Ceclia Bartoli
La mezzosoprano Cecilia Bartoli va celebrar amb l’orquestra de Il Giardino Armonico
concert d’àries de Vivaldi. Aquí es fa referència a la que porta per títol Agitata da due
venti, de l’òpera La Griselda.

Imatge del concert
de la Bartoli, donat
al Théâtre des
Champs Élysées de
París, l’any 2000.

I aquí a sota en veiem la paròdia. No se sent amb massa qualitat però dóna idea

La que es fa dir
Kimchilla Bartoli
ens dóna, el
2011, la seva
versió festiva de
l’anterior
actuació

D’ ÒPERA

L’escrit és continuació i conclusió de la revisió que recollim de la trajectòria de la soprano
gironina Montserrat Fabra Bassagoda (Portbou, 17-I-1922 – Girona 26-II-1912)

CONTINUANT AMB LES ACTUACIONS
La intervenció el 1955, en unes interpretacions de l’òpera Marina a Lloret el mes de juliol, van
marcar un dels moments àlgids en al popularitat de la Montserrat. Es celebrava el centenari de l’estrena
del títol que composà Emilio Arrieta. Tot i que cal precisar que el 1855 fou el de l’aparició d ela primera
versió, en forma de sarsuela i, de fet, en modus operístic no es va oferir fins al 1871. L’efemèride si els
mitjans amb què es va produir l’actuació lloretenca, amb intervenció dels cor si orquestra del Liceu, van
contribuir al ressò de les dues actuacions que es van donar. Les crítiques a la intervenció d ela soprano
gironina van ser molt favorables.
El triomf de Lloret culminava una temporada, l’any
1954, en què la Fabra havia participat en una gira
operística per diversos teatres de províncies per
l’Estat i algun teatre secundari barceloní. En aquell
moment va tenir de company de repertori habitual el
tenor Josep Maria Permanyer. Els directors van ser
primer el mestre Belenguer i el mestre Sabater i ja
novament a Barceloa el mestre Esteve Guasch.
Posteriorment a l’actuació de Lloret trobem durant
uns mesos diverses funcions operístiques al llarg d’un
any.
L’altre moment àlgid es situa entre 1960 i 1961. Va
ser molt celebrada i va tenir ressò mediàtic una
producció de l’oratori El Messies, de Händel, que es
va oferir primer al teatre Municipal de Girona el 10 de
juny de 1960, concert que es va portar l’any següent
al Palau de la Música barceloní. En aquesta etapa
Fabra va coincidir cantant amb el tenor, també gironí,
Fausto Granero. Aquest tenor va assolir per un curt
període popularitat i va arribar a cantar al Liceu. En la
part pròpiament operística d’aquells dos anys la
soprano coincidí, a més d’amb Granero, amb el
director, nat a Palamós, Adrià Sardó. Aquest director
va tenir una trajectòria ben notable. Aquests dos anys
Imatge 1.- La Montserrat cantant (Foto Alfonso –
ben fructífers seran, però i com veurem el cant del
Barcelona-, sense data)
cigne de la carrera de la soprano.
Completem l’enumeració de les actuacions de Montserrat Fabra, que ja havíem començat en l’article
precedent del mes de maig, en el QUADRE I, entre 1955 a 1965

Quadre I.- ACTUACIONS DE LA CANTANT (Continua del butlletí anterior)
1955
A Lloret, assumint el paper protagonista a l’òpera Marina. Es commemorava el
18 i centenari de la popular òpera d’Emilio Arrieta. Amb l’orquestra i els cors del Liceu.
23-VII Es representà a l’aire lliure, a la població en què s’ambienta l’argument de l’òpera,
al costat de Sa Caleta.
8-IX
A Olot, al Teatre Principal, assumí el paper de Mimí a La Bohème, amb Lolita
Torrentó, Herminio esquerra, Pau Vidal, Joan Rico i Lluís Corebella. Amb
l’orquestra i cor del Liceu.
11-IX
A Barcelona, al Poble Nou, assumia la Rosina d’ Il barbiere di Siviglia.

Font
(Hoja Oficial del
Lunes de la Prov. de
Barna 25-VII-1955 p4)
(Los Sitios 8-IX-1955
p2)

1956
6-II

(Los Sitios 14-IX-1955
p2)
(Los Sitios 31-I-1956
p6)

1957
24-V

2. 1-XII-1956 P. 46)
(Los Sitios 22-V-1957
p3)

A Palafrugell, al Teatre Victòria, l’òpera Marina. Acompanyada de Raul Garcia
(tenor), Juan Rico (baríton) i Manuel Gas (baix). Alb l’orquestra de la Principal de
la Bisbal i la direcció de Rafael Pou
(Revista de Girona no
25-VII
A Lloret, prop de la platja, l’òpera Marina, acompanyada per Pere Mercader
A Girona, al Teatre Municipal, intervé en una de les tres parts del concert amb
l’Orquestra de Cambra de Girona, interpretant l’estrena de dues obres per a
soprano del mestre Francesc Civil: Invocació a la Verge del Món i Ensueño galante,
amb direcció del mateix Civil. En altre secció interpretà un repertori líric, en què
destacà l’ària <Ou va la jeune Hindoue> de l’òpera Lakmé de Delibes,
acompanyada al piano per Rogelio Sánchez.
24-XII
A Madremanya, a l’església parroquial, Intervé en la Missa del Gall amb la choral
del GEiEG amb direcció del mestre Viader
1958
A Sant Feliu de Guíxols, al saló Novedades, recital, amb fragments operístics, amb
3-V el tenor Joan Ferrer, acompanyats al piano per Jaume Francesc Puig.
15-V
A Girona, al teatre Municipal, col·labora en un festival en què intervingueren
diverses seccions del GEiEG
28-X
A Girona i al casino, intervé en un concert en què s’inauguraven millores en els
locals conjuntament amb l’Orquestra Girona
24-XII
A Monells, a l’església parroquial, Intervé en la Missa del Gall amb la choral del
GEiEG amb direcció del mestre Viader
1959
A Girona, al Cercle Mercantil, recital acompanyada al piano per Elena Sirés
22-II
22-XII
A Girona actuació en programa de ràdio a Ràdio Girona
1960
10-VI

29-X
1961
29-X
19-XI

26-XI

1963
26-III

A Girona, al Teatre Municipal, fa de soprano solista a El Messies de Handel, amb
l’Orfeó cants de Pàtria, amb direcció de Rogelio Sánchez Viñas i els també solistes
Montserrat Martorell (contralt), Fausto Granero (tenor gironí) i Guillermo Arróniz
(baix). Amb una orquestra de 40 músics
A Girona, al Teatre Municipal. Protagonitza La Traviata, acompanyada pel tenor
gironí Fausto Granero, el baríton Josep Simorra i el director palamosí Adrià Sardó
A Girona, al Teatre Municipal protagonitza Lucia di Lammermoor. Va fer
l’Edgardo el tenor gironí Fausto Granero i direcció del mestre Sardó, de Calonge
A Barcelona, al Palau de la Música. Solista en El Messies de Handel, amb l’Orfeó
cants de Pàtria, amb direcció de Rogelio Sánchez Viñas i els també solistes
Montserrat Martorell (contralt), Fausto Granero (tenor gironí) i López Esparbé
(baríton). Amb l’organista Montserrat Torrent i l’Orquestra Simfònica de Barcelona
Al teatre Municipal interpreta Marina, en el marc d’un homenatge dedicat a la
soprano. El director va ser Cesar A. Vendrell. Altres solistes Jesús Salvadó (tenor),
Joan Gual (baríton) José Sánchez (baix). Al final hi intervingueren colles sardanistes
de Girona i una ronda d’àries amb la direcció de Joan Faura.
A Girona, organitzat per l’Associació de Música, Lieder i altres peces,
acompanyada al piano per Salvador Dabau.

(Butlletí GEiEG XII1957 p6)
(Ancora 8-V-1958 p. 4
i5
(Los Sitios 13-V-1958
p6)
(Los Sitios 22-X-1958
p5)
(Butlletí GEiEG XII1958 p7)
(Los Sitios 25-II-1959
p6)
(Los Sitios 22-XII-1959
p3)
(Revista de Gerona
n15. 1-IV-1961 p.6566)
(Los Sitios 2-XI-1960
p12)
(Los Sitios 31-X-1961
p. 9)
(La Vanguardia 21-XI1961 p28)

(Los Sitios 28-XI-1961
p. 4)

(La Vanguardia 10-III1963 p31)

2-IV
1965
3-II
18-V

A Girona, al Cinema Modern, organitzat per l’Associació de Música de Girona,
recital acompanyada al piano per Salvador Dabau.
A Girona, al Casino Gerundense, Concert de la Capella Polifònica, amb Fabra fent
de solista. Dirigits pel mestre Viader.
A Girona, al Cinema Modern, de solista en una funció de la Capella Polifònica,
amb direcció del mestre Viader.

(Los Sitios 4-IV-1963
p5)
(La Vanguardia 3-II1965 p28)

Imatge 2.- Fabra acompanyada del tenor, també gironí, Fausto Granero, quan van interpretar l’òpera de Donizetti Lucia di
lammertmoor, el 1961-10-20, al Teatre Municipal de Girona (la foto podria ser de Sans, però no porta el segell a darrere)

Passat l’any 1961 ja no trobem a la Montserrat en òperes, sarsueles o grans funcions. Potser és
significatiu que a finals del 1961 (el 26-XI) s’oferís una funció en homenatge a la soprano. Va ser al teatre
Municipal de Girona i organitzat per l’empresa Santos. L’acte va agafar la forma de benefici dedicat a un
artista, amb la representació d’alguna obra en què l’artista intervé i que s’acompanya d’actuacions
d’altres grups o artistes. També s’oferí al final diverses àries de sarsuela i opereta i una exhibició de
sardana, una representació de les colles sardanistes gironines, que van ballar la sardana Costa Brava5. La
Cantant interpretà l’òpera Marina, una de les més significatives dels seus èxits més sonats i de les que
més interpretà, junt amb el paper de Gilda del Rigoletto. Que se li oferís un homenatge formal per tal de
“… poder demostrar a nuestra conciudadana el afecto y admiración que sentimos por su arte excelso
que la ha llevado a conquistar tantos laureles en los escenarios líricos” (Los Sitios 24-XI-1961 p.2). De
manera que el reconeixement pels llorers sona a que ja se la veia com si es comencés a veure a la cantant
ja en la fase d’artista de certa edat. Efectivament, a la cantant ja se la veia com una persona gran i, en
canvi, no havia assolit l’accés als
grans teatres. Resulta molt
significativa
una
frase
periodística, que volia ser de
reconeixement: “… La señorita
Montserrat Fabra, todavía en
plenitud de sus magníficas
cualidades” [el subratllat és
nostre] (Los Sitios 13-V-1965 p.3).
La carrera, docs, ja no assoliria
fites significatives, amb tota
probabilitat. I aquest va ser el
moment en què la cantant va
decidir retirar-se, a mitjans anys
60.
En tot cas els darrers anys d ela
carrera de la Fabra com a cantant
es centrà a concert si recitals a la
pròpia ciutat. Aquells últims temps
Imatge 3.- La Fabra, ja més gran, al final d’un recital. No ens consta lloc ni
va actuar en diverses ocasions amb
data. Hi veiem un piano i un violinista sobre un petit podi (Foto no ho
el compositor i pianista Salvador
constar autoria ni data, només una trama de revelat Velox)
Dabau i com a solista en funcions
corals amb el mestre Josep Viader.

EL PERSONATGE
Força de les cròniques referides a l’activitat lírica descriuen a la cantant com una persona sempre
somrient. Així ho fa, per posar un exemple, el periodista Gil Bonancia “con su sonrisa permanente y
suavemente delicada” (Revista USTED novembre-desembre 1954 p.6).
De petita va començar a estudiar música a Girona amb el mestre Alou (que vivia a les Pedreres).
Posteriorment l’estudi del piano, des dels vuit anys amb el mestre Costa i, posteriorment, amb el mestre
Casellas. Va començar a cantar amb la coral Cants de Pàtria, amb el mestre Baró.
Una característica del posat de la Montserrat Fabra, com dèiem, era la seva cara sempre riallera. Així
s’aprecia a les fotos i ho posava de manifest la premsa en diverses ocasions. Ja de gran, i potser ho fa
l’edat, es troben fotos ja més seria. En tot cas, la imatge dels primers temps són les d’una noia-dona molt
vital. Al costat d’un aspecte agradable i simpàtic, però, era d’un caràcter fort i decidit. Quan prenia una
5

A l’homenatge a la cantant s’hi van sumar l’Ajuntament (que li feu lliurament d’un joier), l’empresa Santos, el Cercle
Artístic, el GEiEG, la família Donato i altres.

resolució era difícil que la canviés, segons explica la família de la cantant. Per a perfeccionar i mantenir la
seva trajectòria com a soprano va haver de treballar durament i amb constància. Ho explica ella mateixa
en una entrevista que recollia el periodista Gil Bonancia: “Todo camino es difícil. Pero se recorre con
satisfacción cuando hay una fe que te impulsa hacia la realización de algo que en ocasiones parece un
sueño. En arte todo es difícil, pero también todo sublime. [el temps d’estudis representava] Varias horas
diarias. Y aun con la sensación de que éstas son poco. Y es que estudiando el tiempo se acorta” (Usted,
nov-des 1954, p.6-7).
Pel que fa a la ideologia, en alguna entrevista la Montserrat manifestà que no era de cap partit, però
com a polític apreciava Macià. La Montserrat va restar soltera. Sobre el tema li va preguntar el periodista
Pere Madrenys i ella contestava “No me n’he preocupat massa d’això. Jo estava obsessionada pe rla
música i no anava enlloc. No me’ls escoltava perquè sempre em semblava que em volien fúmer ...”
(Presència, 14-IX-1986, p.33). El que no explicava era que havia festejat o sortit un temps amb un cantant
de l’Orquestra Girona, en Joan Planella [veieu IMATGE 4], però la cosa no va prosperar. De tal manera
que ella va viure sempre en el domicili familiar, primer amb els pares i després amb el germà, en Joan
Fabra. Amb el germà precisament va seguir treballant en el taller familiar, la rellotgeria Fabra, ubicada a
les voltes de davant de l’Ajuntament de Girona.
Diversos mitjans de comunicació li van dedicar entrevistes. El 1954 va aparèixer una entrevista a la
revista USTED signada per Gil Bonancia. També el 1954 el mateix Bonancia li fa una entrevista a Los Sitios.
El 1960 una de curta signada per Cierzo (Los Sitios, 13-X-1960 p.3). L’última entrevista, que hem esmentat
fa un moment, li va fer Pere Madrenys a la revista Presència el 14 de setembre del 1986 (pp. 29 a 33).

Imatge 4.- Montserrat Fabra cantant amb la Gran Orquesta Girona el 1955. . A la dreta de la cantant apareix en Joan Planella
'Laverny',el seu acompanyant en aquell moment (Foro Antoni Varés. Foto de la família Fabra). Agraïm a Josep Loredo i el seu
bloc que ens hagi aclarit la datació i noms de perdones que apareixen a la imatge.

REPERTORI I VEU
No hem localitzat cap enregistrament en què puguem sentir com cantava la Montserrat Fabra. En
compensació, hem pogut fer un recull de comentaris sobre el tema. Alguns elements comuns ens
permeten definir alguns tretsDirem en primer lloc que la seva era una veu de soprano lleugera. El de soprano correspon al registre
agut de la vocalitat femenina. I quan diem lleugera ens referim a que tenia més facilitat per les agilitats
vocals, com ara els trinats i filats de veu. Destacant per arribar als extrems més aguts de notes (algú parla
d’aguts nets i crital·lins). Normalment, però, aquestes veus no solen destacar per la seva potència.

Quadre II.- VALORACIONS QUE ES VAN PUBLICAR SOBRE LA VEU

Font

1949
XII

(Los Sitios 25-XII1929 p3 )

“La señorita Montserrat Fabra cosechó un cálido éxito al interpretarlas [les
cançons] con una voz de justo fraseo y dulce timbre, demostrando si temperamento
artístico que ha alcanzado plena madurez fundiendo un pulcro estilo con un gran
equilibrio expresivo. Su escuela le permite revalorizar las obras que interpreta, y así el
auditorio aprecia complacido las matizaciones que otorga a cada obra, según sus
peculiares características.”
1951
“Montserrat Fabra, cantante bien dotada.” Es comenta en una crítica a Bailando
XII
nació una estrella.
1954
“Hizo su presentación anoche la tiple ligera Montserrat Fabra, que encarna una
gener Gilda candorosa y apasionada, poniendo en su cometido sus excepcionales
condiciones de actriz y la belleza de su voz, de delicada y exquisita factura, en la que
sin alardes ni concesiones vulgares, llega a los agudos limpios y cristalinos. Culminó
su labor en el <Caro nome> al que llegó y dijo con dulzura y que hubo que repetir entre
clamorosas ovaciones.” Els comentaris es referien a la representació de Rigoletto a
Almería i apareixien al diari Yugo el 15-I-1954
1954
“la célebre aria <Caro nome> que interpretó maravillosamente la tiple ligera
juliol Montserrat Fabra, en su papel de Gilda. Posee una voz de exquisito timbre y flexible
que le permite una audición expresiva y cálida, especialmente en los filados,
consiguiendo la señorita Fabra en la interpretación de su parte momentos de gran
belleza artística que cautivaron al selecto público que le brindó grandes ovaciones.”.
De la crítica apareguda a La Voz de Castilla de Burgos el 13-VII-1954
1957
“En la segunda parte tuvimos la satisfacción de oír a la eximia cantante Montserrat
24-V fabra y decimos eximia, por la calidad posesiva en el arte de cantar bien. Su voz es
extensa, redonda y fluye segura y perfectamente timbrada. Y es que Montserrat
Fabra, a más de su bonita voz y bien educada en el canto, posee el don de la
inteligencia.”
1960
“La soprano Montserrat Fabra, de voz dulce, agradabilísima, muy matizada y
VI
expresiva.” Comentari signat per Irizar
1960
“Tiene gran escuela y una fibra interpretativa excepcional, lo cual unido a su bien
timbrada voz, la presenta como una gran cantante.” Comentari de Pau Civil
1961
“Si una distinción extraordinaria –y bien merecida es- hubiera de hacerse la
haríamos a todas luces en favor de Montserrat Fabra, que en la plenitud de sus
facultades, dio durante toda la noche una gran lección de saber hacer en todos los
órdenes, llevándose con toda justicia las mayores y más persistentes ovaciones que
obligaron a levantar una y otra vez el telón y a bisar en repetidas ocasiones,.” Amb
motiu de la funció de Lucia di Lammermoor al T. Municipal

La Vanguardia, 4XII-1951 p. 19
(citat a Los Sitios
30-IX-1954 p. 2)

(citat a Los Sitios
30-IX-1954 p. 2)

(Los Sitios 26-V1957 p2)

(Los Sitios 13-VI1960 p4
(Los Sitios 27-X1960 p5
(Los Sitios 31-X1961 p. 9)

Dels judicis que es van escriure en el seu moment deduïm que la veu era clara, agradable, segura i amb
molta capacitat. Tot i destacar en les notes agudes, es parla d’un registre extens, amb capacitat per arribar
amb notes més greus, properes al registre de les contralts. De fraseig correcte: o sigui s’entenia i es
distingia la pronunciació de les paraules. A més amb capacitat teatral per a interpretar els personatges.
Posseïa una bona tècnica.

Entre les òperes i rols cantants per la Montserrat Fabra esmentarem: Il Barbiere di Siviglia (Rosina); La
Bohème (Mimí); Lucia di Lammermoor (Lucia); Marina (Marina); Rigoletto (Gilda), òpera que va oferir en
una àmplia gira per Espanya; La Traviata (Violeta)
Pel que fa a sarsueles ha interpretat Molinos de viento, Bohemios, Doña Francisquita, En Sevilla està
el amor (amb la societat cooperativa La Lealtad en aquest cas). Evidentment que en les actuacions de
concert la Montserrat incloïa cançó popular, com en el cas de la cèlebre “Pel teu amor” o “Rosó”.

Imatge 5.- Fara apareix, la segona per l’esquerra, saludant. No ens consta la funció i any. Per la vestiment ai perruques,
propis dl segle XVIII, e podria tractar d’una representació d’Il Barbiere di Siviglia, de Rossini, obra que sabem que la soprano
va protagonitzar el 1955, però no ho podem assegurar (Foto Baulenas -Barcelona-. Del fons familiar de fotografies).

UNA CANTANT QUE NO ES VA VALORAR PROU
Hem comprovat que la Montserrat Fabra va posseir una bona veu i assolí una tècnica notable, fruit
d’un estudi constant i amb una bona mestra, com va ser Carme Bau Bonaplata. El recull de comentaris
[QUADRE II] hi coincideixen. Va poder mantenir un seguit d’actuacions durant un bon quart de segle.
Detectem, però, que la soprano es va veure limitada a intervenir en teatres d’àmbit provincial. No se li
van obrir les portes en cap moment dels coliseu del gran circuit operístic. Cantants amb menys
potencialitat van poder, si més no, gaudir d’oportunitats per a posar-se a prova al Liceu i altres teatres de
primera línia.
En aquesta vida, per assolir l’èxit ple, necessites dos factors. Les qualitats i les oportunitats. Fabra no
trobà la persona que li permetés fer valdre les seva veu i capacitat teatral a un màxim nivell. La cantant
mateixa, ja amb la perspectiva de l’edat, ho manifestà en una entrevista que li feu el periodista Pere
Madrenys l’any 1986: “podia haver aprofitat més les meves qualitats de cantant, però no vaig trobar
calçador”.
joan manel barceló sitjes, maig 2021
NOTA: Agraïm a la família Fabra les facilitats donades per a documentar aquests escrits
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de Girona i
Comarques

DIVERSES ORQUESTRES DE GIRONA
Cobla-orquestra Figueras
Cobla-orquestra de Girona, que portava el nom del seu fundador, Rafel Figueras i
Gelada. Com es veurà posteriorment aquest grup va anar canviant de denominació.
Imatge 151 - Any
1918 – Foto:
Valentí Fargnoli.
CRDI, Ajuntament
de Girona

A

dalt:
Francesc
Figueras
i
Colomer, Pere
Carbonell
i
Perich i Josep
Nadal i Riera.
Al mig: Rafel
Figueras
i
Gelada i Anton
Baró
i
6
Barbosa .
A
baix: Recared
Oliveras, Joan
Duchans7 i Compte, Pere Baró i Coll, Tomàs Caballé i Arnau i Joan Roig i Bartrina.

6

Sabater i músic originari de Sant Jordi Desvalls, i patriarca d'una llarga nissaga de músics gironins. Els seus fills:
Jaume Baró i Coll, Pere Baró i Coll (que surt en aquesta foto) i Joan Baró i Vila, continuador del negoci de sabateria
que existeix avui encara, Calçats Baró. Un seu nebot, Josep Baró i Güell, és una figura cabdal a la música gironina.
El fill d'en Pere, Enric Baró i Ribas, i el fill d'aquest, Jordi Baró i Vilà van ser músics gironins també.
7

Tot i que en la postal li posen Duxans, en d'altres llocs on hi tinc aquest músic està escrit Duchans, i l'any 1911 està inscrit
com a Duchamps a la Cobla-orquestra Els Palamosins.

S'observa una gran similitud entre la composició fotogràfica de la pàgina precedent i la de la Coblaorquestra Els Gironins, que veurem més endavant. Algun dels seus membres apareix a les dues fotos.
L'any 1925 van canviar-se el nom pel de Cobla-orquestra Popular Gironina, i l'any 1926 el mestre Rafel
Figueras surt d'aquesta formació i torna a fer la Cobla-orquestra Figueras amb nous elements, actuant
fins la seva dissolució l'any 1929. Per la seva banda, la Cobla-orquestra Popular Gironina va actuar fins
l'any 1939. I malauradament no en tinc cap fotografia.

Imatge 152 - Any 1926 – Foto: Valentí Fargnoli. Arxiu Jaume Saló i Soler

Drets: Francesc Oliva i Julià [?] (fiscorn),

Asseguts: Esteve Jofre i Solés, Joan Turró i Valls

Salvador Saló i Moriscot (contrabaix), Rafel Figueras i

(fiscorn), Narcís Cassà i Tarinas ["Tutut"] (fiscorn) i

Gelada (director), Miquel Saló i Moriscot (clarinet),

Joan Clapés i Feliu (flauta).

Ciril Valls i Celís (cornetí) i Joan Roig i Bartrina.

Els germans Saló i Moriscot formen part d'una antiga nissaga de músics procedents de Sant Martí Vell;
Miquel Saló i Moriscot va ser el pare dels músics Josep Saló i Bos i Jaume ["Met"] Saló i Bos. També van
ser músics els fills d'en Jaume: Miquel i Enric Saló i Òdena.

Cobla-orquestra Els Gironins
Cobla-orquestra de Girona fundada l'any 1899. S'observa una gran similitud entre la composició
fotogràfica de sota, deguda a Valentí Fargnoli, i la de la Cobla-orquestra Figueras, també de
Girona, que hem vist abans. Alguns dels seus membres (Joan Duchans i Josep Nadal) apareixen a
les dues fotos, i en Carles Mauné també va estar a les dues formacions.

Imatge 153 - Any 1919 – Foto: Valentí Fargnoli. CRDI, Ajuntament de Girona

A dalt: Joan Duchans i Compte (cornetí i
representant), Enric Guasch i Poudevida (violí i
director) i Carles Mauné i Alay (clarinet i
representant)
Al mig: J. Colón [o Colom] (cornetí) i Gregori Reyes i
Vidal (clarinet)

A baix: Miquel Roca i Julià (fiscorn), Josep Nadal i
Riera (viola), Josep Planells i Blanch (contrabaix),
Anton Buhigas i Guich (violí) i Josep Quintana i
Carbonell (flauta).

Consta que la cobla-orquestra Els Gironins es va dissoldre l'abril de 1927.

Cobla-orquestra La Nova Gironina
Cobla-orquestra de Girona sorgida el 1929 i que va tenir un recorregut curt, fins l'any 1931.

Imatge 154 - Any 1929 – Foto: Valentí Fargnoli. Arxiu Família Palmada

La que veiem és la primera foto del grup. Darrere:

Davant: Ciril Valls i Celís [trompeta], Gregori Reyes i

Joan Badia i Nadal [?] [trompeta], Francesc Oliva i

Vidal [tible], Joaquim Palmada i Butinyà [tible, i també

Julià [?] [fiscorn], Narcís Cassà i Tarinas ("Tutut")

representant, pare del conegut compositor banyolí

[fiscorn], Ramon Pujol i Ferrer [fiscorn] i Pere Font i

Rossend Palmada i Teixidor] i Joan Roig i Bartrina

Illàs [tenora].

[contrabaix].

En el proper article, parlaré de dues formacions musicals gironines més: ACADEMIA MUSICAL GERUNDENSE i
ORQUESTRINA JAZZ GIRONA.

Josep Loredo i Moner, juny 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 (52)
Quan algun
filòsof es posa
a fer òperes:
Rousseau

Lied de
Schubert

Una d’alta
coloratura

I una ària
ben lírica
El Händel
jove un mes
de juliol

Quell’ amoroso ardor és una
ària de l’òpera Giustino, de
Vivaldi
Per tal de mostrar les seves idees musicals,
Jean-jacques Rousseau, el filòsof de la
Il·lustració, va composar el 1752 una òpera,
Le Devin du Village. En posem un breu
fragment amb el duet, que fa de bon
sentir: Tant qu’a mon Colin.
El darrer any de la seva vida Franz
Schubert va composar el cicle
Schwanengesang (El cant del cigne)
al qual pertany el lied Ständchen
(Serenata). El sentim pel baríton
Dietrich Fischer-Dieskau. També la
posem en versió violoncel-piano
Les sopranos lleugeres tenen un dels
seus més exigents tour de force en l’aria
de Zerbinetta a l’òpera Ariadne auf
Naxos, en versió definitiva de 1916, per
Richard Strauss. L’obra e spodrà veure al
Liceu la propera temporada. Sentim la
segona part de l’ària, el fragment des de
So war es mit Pagliazzo und Mezzetin!.
Canta Natalie Dessay
Quando les sere al placido tenim una bona
mostra del tema universal i de tots els temps
del mal d’amors. A l’òpera Luisa Miller de
Verdi. Canta Piotr Beczala, al MET.
Quan estava per Itàlia als 22 anys
Händel va composar el Dixit Dominus, el
psalm que comença dient “El Senyor va
dir” (HWV 232). Sembla que el va estrenar precisament un mes de juliol (el de
1707). N’agafem la secció De torrente in
via bibet (Del rierol beurà en el camí)

Amb motiu de l’òpera de Donizetti al Liceu

Lucia di Lammermoor
Al tuo fato unisco il mio
(Al teu destí uneixo el meu)

Julià Pascual Fortea, 2021

