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ACTIVITATS DISPONIBLES
CONFERÈNCIA Ariadna auf Naxos

16-IX-2021

SORTIDA AL LICEU Ariadna auf Naxos

26-IX-2021
Conferència donada
per Pol Avinyó sobre
l’òpera de Richard
Strauss.
Casa de Cultura de
Girona, a les 19,30 h.
GRATUÏT,
amb inscripció

CLUB DE LECTURA Òpera i Literatura- LiceuBib

21-X a 31-III

Anada al Liceu a veure
l’òpera de R. Strauss
Amb un 40% de
descompte en el preu
de les entrades.
Diversos preus. Hi ha
busos de Girona al
Liceu. Amb inscripció

SORTIDA A FIGUERES Il Barbiere di Siviglia

31-X-2021
Es posen en relació
una òpera i una
lectura. Amb 5 títols,
relacionats amb
obres que es
programen al Liceu.
Aquí trobareu
informació

CICLE DE CONFERÈNCIES
JA ETAN ANUNCIADES LES DEL

PRIMER TRIMESTRE

Anada al Teatre El
Jardí de Figueres per a
veure l’òpera de
ROSSINI Il Barbiere di
Siviglia, interpretada
per la companyia de
Sabadell que acut
habitualment a
Girona.
S’organitza un bus des
de Girona. Preu amb
entrada i transport
inclosos 55€ (60€ els
no socis). Cal reservar

Parlem d’Òpera

13-X, 15-XI, 20-XII

Aqueta temporada continuem el cicle de xerrades Parlem d’òpera. En el primer trimestre del curs s’inclouran
tres continguts: En JAUME RADIGALES ens parlarà de L’òpera. Present i reptes de futur de l’obra d’art total
(13-X); una conversa amb el director d’orquestra ANTONI ROS BARBÀ, que serà interpel·lat pel Pol Avinyó (15XI); i, finalment, repassarem Que diferent era l’òpera a Girona fa cent anys!, comentat per Joan Manel
Barceló. Es farà a la Casa de Cultura de Girona. Actes GRATUÏTS, amb inscripció.

NOTÍCIES
QUI

Calendari allargat
QUÈ, QUAN ON …

El despatx de l’associació
torna a estar obert
Passades les vacances el despatx dels
amics de l’Òpera de Girona torna a
estar obert a partir del dia 6 de
setembre.
L’horari és els dilluns de 17 a 18h. Si
no us va bé l’horari podeu enviar
correu al següent lloc:
..INFORMACIÓ dels Amics O.G...

Festival de Música de
Cervià 2021/2022
Amb la interpretació integral de
la Suite Ibèria, d’Albéniz, pel
pianista Nelson Goerner. Serà
els dies 3 i 4 de setembre
..Al web..

El contratenor Xavier Sabata
canta a Girona el 31-X
Amb la GIO Philharmonia, que
celebra el seu 10è aniversari. El
mateix Xavier sabata farà de director
escènic. A l’Auditori de Girona. La
gent interessada que no tardi a
agafar entrada
..Al web..

Festibal Undàrius, de
cultura popular, a
Girona
Es celebrarà entre el 7 al 10
d’octubre.
..Al web..

El director artístic del Liceu, Víctor
Garcia de Gomar, justifica la
temporada 2021/22 en una
entrevista
Publicat per cast@fiore-Núvol. Lògicament
han sortit altres punts de vista i alguna crítica
per algun comentari poc afortunat
..L’entrevista.. ..Crítica a In fernem land..

50 grans esdeveniments al
món operístics de la
temporada
Una selecció de Platea Magazine
..Al web..

ANAR-HI

INTERESSANT: Conferències
sobre Mozart a Girona
Amb el títol general Mozart, el gran
viatger: la vida s’un compositor en
ruta, impartit pel divulgador musical
David Puertas Esteve, al CaixaForum
Girona en 4 sessions de dilluns, del
27-IX al 25-X. ..Al web..

La temporada
operística d’ A
Coruña
Amb una interessant
programació per al
setembre i octubre
..Al web.. ..Programació..

El MET de Nova York
torna a obrir les seves
portes després d’un llarg
parèntesi
Està previst que ho faci el 11 de
setembre
..Al web..

L’Òpera Nacional de
París té a punt la
programació 2021/22
Amb un programa que
abasta l’Òpera Garnier i
l’Òpera de La Bastilla
..Al web..

Entrevista a Albert
Guinovart
Parlant amb el compositor
català de premis i àlbums
recents
..Al web..

Entrevista al baríton
Konstantin Krimmel
Amb motiu d ela seva
recent intervenció en la
Schubertiada de Vilabertran
..Al web..

Entrevista a la soprano
Maria Bayo
Amb motiu del seu nomenament
com a responsable del Centre de
Perfeccionament de Les Arts de
València
..Al web..

Entrevista sobre la recuperació
de l’activitat teatral amb
Robert Brufau, director de
l’Auditori de Barcelona
Amb esperança d’anar superant la
situació creada per la pandèmia.
..Al web..

Mapa que localitza més
de 500 dones
compositores
Ho publica la musicòloga
valenciana Sakira Ventura en el
seu web.
..Al web..

Record de la veu de
Caruso als cent anys de
la seva mort (2-VIII1921)
Comentari d’Arturo Reverte
..Al web..

A Austràlia han
encarregat una òpera
amb la llengua autòctona
dels Noongar
És un encàrrec de la West
Australian Opera que s’estrenarà
a inicis d’octubre
..Al web..

L’Orquestra Filarmònica de
Viena oferirà la 4a simfonia de
Bruckner des de la Sagrada
Família de Barcelona
Serà el 19 de setembre, retransmès per
RTVE, amb motiu de la coincidència l’inici
de les obres de Gaudí i l’estrena de la
simfonia
..Al web..

El contratenor Orlinski
no acaba de convèncer
en el seu concert a
Torroella
Ha actuat al festival a l’Espai Ter
amb Il Pomo d’Oro el 15 d’agost
passat
..Al web..

Sobre el compositor
Olivier Messiaen
Per majo Pérez
..Al web..

El Quartet Casals celebre
el seu 25è aniversari
Amb aquest motiu l’efemèridis
es comenta en una entrevista
..Al web..

Jordi Savall inicia una
gira per França amb Le
Concert des Nations
Interpreta la 9a simfonia de
Beethoven amb el cor El León
de Oro.
..Al web..

S’han concedit els
premis Opus Klassik
2021
Guardó donat a Alemany als que
es consideren millors
enregistraments discogràfics
..Al web..

350 aniversari de la mort
d’Albinoni
El músic fou un celebrat compositor
operístic, amb més de cinquanta títols,
encara que aquest aspecte ja no es
recordi massa. ..Al web..

Es remasteritza tot el llegat
del mític director orquestral
Wilhelm Furtwängler
El proper setembre la casa Warner treu
al mercat una caixa amb 55 discos de la
integral que va del 1926 al 1954
..Al web..

Sobre l’òpera Les
Huguenots, de Meyerbeer
Comentari d’una òpera notable,
avui un xic oblidada, que va tenir
una bona acollida a Girona, en el
seu moment.
..Al web..

Nou enregistrament
d’Il Corsaro, de Verdi
CD

Dirigida per Fabio Biondi, amb
l’orquestra Europa Galante
..Al web..

Passion. Officium Hebdomadae
Sanctae, de Tomás Luís de
Victoria
CD

Jordi Savall dirigeix aquesta obra
renaixentista, publicada en la seva
discogràfica, Alia Vox
..Al web..

Kaufmann treu un disc amb
lieder de Franz Liszt
CD

CD

El tenor alemany publica amb
el segell Sony
..Al web..

Ombra Compagna, amb àries
per a concert de Mozart, per
la soprano Lisette Oropesa i Il
Pomo d’Oro
Per la casa Pentatone.
..Al web..

Nou disc d’Anna
Netrebko: Amata dalle
tenebre
CD

Deutsche Grammophon està a
punt de treure CD de la
sooprano amb l’Orquestra de La
Scala ..Al web..

Ercole Amante, òpera
de Francesco Cavalli
DVD

Obra barroca editada per
Naxos, amb direcció de
Raphaël Pichon.
..Al web..

Nacionalismo y música
clàssica, de M. Riley i D.
Smith
Llibre

Editat per aliena Música, Madrid,
2021
..Al web..

ACTIVITATS
PROJECCIÓ, amb comentari previ,
de l’òpera Fidelio de Beethoven
3-IX
(18h)

Al Museu del Suro. Organitzat pels Amics
de l’Òpera de Palafrugell. Obert i gratuït,
amb inscripció: Tel.: 672 307 825 o al
correu:
..mailto:info@museudelsuro.cat..

Palafrugell

Suite Ibèria, d’Albèniz, pel
pianista Nelson Goerner
4 i 4-IX
(21h)

Hom podrà escoltar la suite per
piano complerta, en dos dies,
conjuntament amb altres peces.
Al Festival de Cervià de Ter
..Al web..

Cervià

CANTATA: El Gran dia de
Girona, de Francesc Civil i
MISSA: Requiem de Fauré.
Concert participatiu
11-IX
(12h)

Amb l’Orquestra de Girona, Capella
Polifònica de Girona, Cor
Filharmonia, Mireia Tarragó
(soprano), Maite Mer (mezzo),
Vavier Mendoza (baríton). A
l’Auditori de Girona
..Al web..

Girona

CONFERÈNCIA: Apropament a
l’òpera Ariadne auf Naxos
16-IX
(19,30 h)

Serà el Pol Avinyó qui ens parli de l’òpera
de Strauss que properament s’oferirà al
Liceu. Serà a la casa de Cultura de Girona.
Organitzen els Amics.
..Al web..

Girona

Concert del Cor Lieder
Càmera i solistes vocals
19-IX
(19 h)

Al Palau de la Música Catalana.
Es cantaran obres d’autors
diverSos, amb una coreografia
de Montse Colomer. ..Al
web..

Barcelona

CONCERT de la Mezzo Joyce
DiDonato i i Il Pomo d’Oro
20-IX
(20 h)

Amb un repertori ampli de
compositors barrocs. Al Palau de la
Música Catalana.
..Al web..

Barcelona

L’OPERA de R. Strauss
Ariadne auf Naxos
El Liceu ofereix vuit funcions de
l’òpera de Richard Strauss, amb la
intervenció de la soprano Iréne
Theorin.
..Al web..

22-IX
al 4-X

Barcelona

INTRODUCCIÓ A L’ÒPERA,
PER A NENS: Contes de Verdi
25-IX
(11h)

Per a nens i nenes a partir de 4 anys.
Per Albert Estengre. Biblioteca
Salvador Allende. Gratuït, amb
inscripció.
..Al web..

Sortida al Liceu amb
OperaGiroBus a veure
Ariadne auf Naxos
26-IX

Sortida organitzada pels Amics, amb
bus, i amb un 40% de descopte en les
entrades. Fins que restin places
..Informació i reserves..

Girona

GironaBarcelona

LIED: Winterreise, de
Schubert
Per la mezzo Fleur Barron i el
pianista Julius Drake, en el
marc de Life Victoriia
barcelona. Al recinte
modernista barceloní de Sant
Pau. ..Al web..

27-IX
(19h)

27-IX

Barcelona

Conferència <Mozart, el gran
viatger> (1): Londres i La Haia,
les primeres composicions
Per David Puertas Esteva, al
CaixaForum Girona.
..Al web..

(19h)

Girona

Concertinos & cançons
catalanes. Cloenda de l’any
Manén
J. Farrés-Llongueras (soprano), D.
Alegret (tenor), K. Kemoklidze
(mezzo), S. Pacheco (piano) K.
Macuta (violí). Al Palau de la Música
Catalana ..Al web..

30-IX
(20 h)

Números anteriors

Barcelona

Calendari allargat

Històries del Municipal
EL MESTRE DE DANSA O BASTONER AL TEATRE GIRONÍ
En l’anterior número d’Operem analitzaven un document, possiblement del 1826 o 1827, que
informava sobre les despeses pròpies d’un ball públic, dels grans, que es realitzés a la casateatre gironina, dita popularment El Pallol. Es tracta de l’edifici antecedent de l’actual Teatre
Municipal, que es situava aproximadament en el mateix lloc. Entre d’altres despeses
s’esmenta en el citat document el cost que significava la intervenció d’un mestre de danses.
Aquesta és una figura interessant, que venia de segles enrere, i que era habitual trobar-la en
diferents indrets del món en les ballades del segle XIX i encara a inicis del XX. Nosaltres
buscarem la seva presència a Girona, tot comparant amb la informació que tenim d’altres
indrets. Ja veurem com la funció del personatge va anar evolucionant força, donat que,
és clar, el ball i la societat van anar canviant.

UN FIGURA PRÒPIA DELS BALLS
Una figura d’especial interès que es citava en el document esmentat és el mestre de dansa. Aquest és
un personatge que també podria rebre el nom de bastoner. Si aquestes són les denominacions més
usuals, n’hi ha algunes d’específiques a nivell local1. A més, el nom mestre de dansa pot referir-se en
alguns contextos a qui ensenya o dirigeix la dansa o els
dansaires d’una companyia. Deixarem de costat l’accepció,
de la dansa professional i ens referirem només al ball,
entès com a activitat social de lleure.
Imatge 1.- Detall d’una edició antiga de l’obra de
teatre de Lope de Vega, El Maestro de danzar, publicada el
1653 (imatge de la Biblioteca Virtual Cervantes)

De mestres de dansa que ensenyessin a ballar o a
organitzar balls ja n’existien des de l’edat mitjana. La tasca
va continuar en època moderna i contemporània, primer
en àmbits aristocràtics o de l’alta burgesia. Era una
persona contractada per les famílies adinerades per a
ensenyava els passos dels balls, aspecte aquest de gran
importància per a les trobades socials, sobretot a partir del
s. XVIII2. La figura del mestre de dansa amb el temps es va
1

A l’Argentina es troba el nom de pericón. A pobles de Castella a la segona meitat del segle XIX se li deia botarga. Una
denominació genèrica sinònima podia ser maestre de sala.
2
“Fue a principios del siglo XVIII cuando la danza académica clásica, es decir la danza que s había codificado en Francia
durante el último tercio del siglo XVIII y había rentrado a formar parte de la educación de todo buen ciudadano, que recibía
clases de danza para adquirir corporalmente buenas conductas en su forma de moverse, empieza a establecerse en la corte
española. Había un gran intercambio artístico entre España y Francia ya que la dinastía borbónica estaba reinando en
España. La clase de danza para los cortesanos era algo muy serio, se requería de ciertas normas de educación y cortesía y
ante todo reinaba la disciplina controlada por ciertas reglas. El maestro e danza, también llamado bastonero, pues se
encargaba de dirigir toda la clase y las danzas ayudado de su bastón, era la máxima autoridad y todos en la sala debían
seguir rigurosamente sus indicaciones.” (Elvira Carrión Martín. La Danza en España en la Segunda Mitad del Siglo XVIII: El
Bolero (tesi doctoral). Universidad de Muria. Facultad de Letras. 2017. P. 188 i 189)

anar aprofitant per a participar en les sessions de ball promogudes per la família. L’especialista vetllava
per l’organització de l’acte i les coreografies que els ballarins haguessin e seguir, donat que antigament el
ball, fos en parella o més col·lectiu, comportava unes maneres de fer conjuntes i translacions per la sala.
Tot plegat requeria que algú ho coordinés. Aquesta funció més àmplia del mestre de dansa es va donar
majorment en alguns països, com en el
cas d’Espanya. En canvi, a França era
més habitual que algun dels nobles
participants agafés el rol d’organitzador
del ball.
Imatge 2.- Ballant una dansa anglesa. Hom pot
observar com les parelles formaven una certa
coreografia de conjunt (estampa del tractat
Entrennes à Tepsichore, editat a parís el 1821 –
a la Biblioteca Nacional de España)

A mesura que la burgesia va
promoure coliseus públics que
permetien participar a qui pogués pagar
entrada per a gaudir del ball, es van anar
organitzar balls públics. És a dir,
ballades en les que la participació era
oberta, sovint amb el pagament d’una
entrada. Sistema que contrastava amb els balls privats, als que s’assistia per invitació de al família o club
promotor. Els balls públics van anar incorporant elements que havien sorgit en medis aristocràtics i, per
exemple, la introducció d’un mestre de ball que ordenés d’alguna manera la diversió pública.

UNA FUNCIÓ QUE VA EVOLUCIONANT
Encara que el nom de bastoner o mestre de dansa es va mantenir inalterable, la funció exacta que
assumia va anar experimentant variacions, depenent de llocs i, sobretot, del moment. Hom ho pot
constatar als textos de la TAULA I, que ordenem segons la cronologia a què es refereixen.

TAULA I.- Textos que precisen la funció del bastoner en diversos lloc si èpoques
Moment

Lloc

Comentari

Referència

A

Madrid

B. Ferriol i Boxeraus va publicar el 1745 unes Reglas útiles para los
aficionados a bailar, escrit en el context de balls cortesans.
Comentant un tipus de ball, explica que l’amfitrió nomena un
bastoner, que marca el ritme amb un bastó, decideix el tipus de
dances que es ballaran, les parelles que es formaran i l’ordenació dels
dansaires i vetlla pel la bona marxa de l’activitat.

Espanya

[basant-se en els comentaris del periòdic El Censor] explica que el
bastoner havia de donar inici i finalització al ball.

Bulletin Hispanique. 2012.
Clara Rico Osés. <De las
ceremonias de los bailes.
Política,
identidad
y
representaciones a través
del baile español del siglo
XVIII>.
Bloc Historia Urbana de
Madrid, 20153.

Barcelona

A Barcelona es publicaren impreses unes ordre governatives “Habrá
dos Maestros de Bayle que servirán para instruir a las Máscaras, en
caso que lo necesiten, para dirigir y mandar tocar Música con arreglo
a las órdenes que les den los Directores” (<Instrucciones para la
concurrencia de los Bayles en máscara en el Carnaval de Barcelona
del año 1798. De orden del Gobierno> punt XXVII)

1745

B
1781

C
1798

3

A Aureli Capmany, Un siglo
de baile en Barcelona. Qué
y donde bailaban los
barceloneses en el siglo
XIX. Barcelona: Milla, 1944

Eduardo Valero García. Fototeca. La figura del bastonero en los bailes y verbenas (27-VII-2015)

TAULA I.- Textos que precisen la funció del bastoner en diversos lloc si èpoques
Moment

Lloc

D

Palma de
Mallorca

1813

E

Múrcia

1821

F

Madrid

1836

G
1837

1848

I
1850

J
1852

K
1858

L
1867

M
1899

N
4

Referència

[Un anunci a la premsa] “Aviso. Qualquiera sujeto que guste aprender a
baylar diferentes bayles de gusto, que enseñará D. Francisco Blanca,
bastonero de los bayles público de esta ciudad, acudirá a casa del mismo
maestro que vive en la calle de la samaritana, casa número 71, entresuelos
del Dr. Susias, junto a la Quartera: los bayles que enseñará son los siguientes:
dos clases de boleras, minué afandangado, bayle ingles, guaracha y
fandango“
[entre les normes del ban municipal per als balls de carnestoltes] “Al salón
de Baile no subirán otras máscaras que las señaladas por el bastonero“
[Anunci de balls de màscares a la plaça de braus] “Las puertas de la plaza
se abrirán a las dos de la tarde […] Al frente de cada música habrá un
bastonero para la dirección y arreglo de las parejas, con el encargo de formar
el círculo que fuese necesario. A las cuatro de la tarde habrá un corto
descanso, durante el cual, y si el tiempo lo permite, se elevará un magnífico
globo aerostático [ també concursos de cucaña, …] El baile finalizará al
ponerse el sol, anunciándolo las músicas tocando todas el Himno de Riego“
“En varios locales que se disputaban el favor del público, que hacía cola y
se apretujaba para bailar la mazurca, el fandango, el rigodón y otros bailes.
Un bastonero marcaba el ritmo para que las parejas no perdieran el
compás.“

Barcelona:
[Segons un cronista de l’època, en començar
ball de la el ball i mentre s’espera que acudeixi el públic]
Llotja
“llega la hora del baile y el salón está vacío; las
orquestas tocan valses, y contradanzas y
rigodones, para divertir al presidente, al
bastonero, a los alguaciles y soldados del
piquete, únicos mortales que disfrutan del baile
en las dos primeras horas. Hasta las diez de la
noche no entra gente […].“

(Diario de Palma 7I-1813 p.4)

Bloc
Murciaetnografic@
. 20174
(El Español 14-II1836 p.3)

Blog de la BNE.
Antonio
García
Jiménez. <Larra y la
pasión
por
el
Carnaval>
(12-II2021)

A Aureli Capmany,
Un siglo de baile
en Barcelona. Qué
y donde bailaban
los barceloneses
en el siglo XIX.
Barcelona: Milla,
1944, p. 87.

Argentina
“En 1850, no se sacaba a bailar directamente, sino que se le avisaba al
(ciutat de <bastonero>, que tomaba nota de los pedidos y organizaba las parejas“
Mendoza)
Salamanca [en una narració costumista] “En baile, en baile, gritó Dionisia, soy
bastonero por esta vez. Cachito toca un Wals; y fue casando parejas. He
escogido para V. a Carolina, de dijo, V. mismo no hubiera escogido mejor si a
escoger le dieran“
Còrdova
[Anunci d’un ball de carnaval a la plaça de braus] “El bastonero arreglará
el número de parejas de baile y el tiempo que este ha de durar. Transcurridos
diez minutos de espera, la música tocará el baile que se anuncie, y si no se
presentases parejas se procederá al que corresponda.“
Madrid
[En uns balls als Camps Elisis madrilenys] “Y en seguida el corista y otro
individuo, que era lo que llamamos en Madrid el bastonero, se dirigieron a la
pareja y la echaron del salón“
Tortosa
[en un relat per lliuraments en un diari tortosí] “llegó hasta mis oídos algo
así como un golpe seco y rotundo, seguro que la señal del bastonero, y
seguidamente las notas ligeras y armoniosas de la orquesta que preludiaba
una tanda de valses de Waldteufel“
Sierra de
“En un banco lateral del salón de baile, otras mozas esperaban una
Guadar- invitación para bailar. A su lado, las madres, miran atentas a l pista y

Imatge 3.- (De la pàg. 8
d’A. Capmany

H

Madrid

Comentari

Blog
Mendozaantigua,
2017
Revista
Salmantina. 4-IV1852. p.4
Diario
Córdoba.
1858 p.14

de
14-II-

Gil Blas. 14-VIII1867 p.2
El
estandarte
católico. 8-II-1899,
p.2
Revista de Folklore,
20185 p.4

Tomás García Martínez <Bailes populares + bailes de máscaras en Murcia durante el tiempo de Carnaval> (19-II-2017)
Miquel Ángel Soto Caba. “El bastonero. Orden y decoro en los bailes populares del Piedemonte de la Sierra de
Guadarrama madrileña”. Revista de Folklore, no 438, agosto 2018, p. 4-13.
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TAULA I.- Textos que precisen la funció del bastoner en diversos lloc si èpoques
Moment

Lloc

Part
del s.
XX

rama
(Madrid)

O

Segovia

1928

P
1930

Espanya

Comentari

Referència

conversan. El bastonero, el maestro de ceremonias y máxima autoridad en
la pista, ordena el baile y trata de mantener el decoro“. [Eren frases que el
bastoner podia proferir si la perella ballava massa arrambada: ] “¡Afloja,
Manolo, que asfixias a la moza!“, “¡Cuidado Paco, que la estás ahogando”
A la ciutat de Segòvia regia un Reglamento para la celebración de bailes
públicos, de data 1-IV-1928. Estableix la figura d’un bastoner que usava el
seu gran bastó per a separar les parelles si s’acostaven massa. El reglament
concreta que “Los empresarios deberán comunicar a las secretarías del
Ayuntamiento en los pueblos y a la del Gobierno Civil en la capital los
nombres y domicilios de los bastoneros […] Las personas que desempeñen el
cargo de bastonero de bailes públicos serán mayores de edad y reunirán las
condiciones necesarias, físicas y morales […] Estos dependientes tendrán
dentro de los locales destinados a bailes las mismas atribuciones que tienen
en las vías públicas los guardias de policía urbana y los de seguridad”
[Referint-se a l’ofici de bastoner] “Aunque en los años 30 del siglo XX, la
que había sido digna e importante profesión va desvirtuándose y comienza
su declive, ya en los años 80 del siglo XIX se hablaba de la inutilidad de ese
oficio y de la elección para ejercerlo. “

Carlos
Álvaro.
<Bailar bajo una
dictadura>.
El
Norte de Castilla,
28-II-2010.

Bloc
Historia
Urbana de Madrid,
2015. Ob. Cit.

Pel que fa a les funcions dels bastoners, hom pot apreciar que vers el segle XVIII i inicis del XIX sovint
orientaven la manera de ballar, fos indicant les coreografies [Taula I-F], fons marcant el ritme [Taula I-A i
I-G]. També indicava l’inici i el fi del ball, cosa que es podia marcar amb uns cops de bastó o amb un xiulet
[Taula I-B, I-L] i decidia el tipus de danses que s’interpretarien [Taula I-A i I-C]. En alguns moments i llocs
són els factòtums que formaven les parelles que ballarien [Taula I-E, I-G, I-I i I-J]. En ocasions els trobem
com a controladors de la idoneïtat de les disfresses en ballades de Carnestoltes [Taula I-E].
Amb el temps s’accentua la funció del bastoner com censor que amonesta a les parelles, bàsicament si
arramblaven massa [Taula I-N, I-O]. Podia inclús expulsar del ball a alguns participants [Taula I-L]
L’atribut típic del bastoner era una vara que es portava a la mà. La grandària d’aquest objecte va tendir
a disminuir amb el temps. En ocasions s’esmenta que el bastoner marcava el moment d’inici del ball picant
tres vegades a terra amb la seva vara. També podia fer servir un xiulet. Trobem que alguns personatges
que actuaven com a bastoners en balls públics exercien de professors per ensenyar a ballar [Taula I-D]. La
presència de bastoners en balls es va posar en qüestió ja al segle XIX, sobretot a finals d’aquest segle
[Taula I-P], tot i que en llocs, com ara Girona, com veurem, la figura va entrar en desús abans.

Imatge 3.- 1857. Caricatura
d’un bastoner ( La Ilustración.
1-VI-1857 p.8)

Imatge 4.- 1897. Foto d’un bastoner –a
l’esquerra- al barri de Chamberí a Madrid.
Autor desconegut (Archivo HUM)

Imatge 5.- 1932. Un bastoner representat
en una caricatura política a la revista
Gracia y Justícia de l’abril del 1932

La causa més important de l’evolució de la tasca del bastoner al llarg del segle XIX és degut a la
metamorfosi en la manera de ballar. Si entre els segle XVIII i inicis del XIX els balls solien seguir una
coreografia que implicava al conjunt dels ballarins, encara que formessin també parelles [Veieu la imatge
2]. Vers mitjans segle XIX es van imposant balls fonamentalment o exclusivament de parella. A partir
d’aquí no feia falta que el bastoner coordinés els moviments de la sala sinó que serà el personatge que
vetlli i avisi a les parelles que s’agafin de manera gaire estreta6.

EL BASTONER A GIRONA
Pel que sembla és el cas del teatre de Girona, que incorporà, si més no en algunes ocasions, un bastoner
o mestre en els balls, com a mínim des de finals del segle XVIII i el primer quart de segle XIX. No ens
consta fins quan va durar aquesta figura.
La primera referència que hem trobat a Girona sobre el personatge del Mestre de ball, bastoner o
Maestre de sala correspon a l’àmbit privat, referint-se als usos socials quan uns amfitrions organitzen un
ball a casa seva i quines són funcions del bastoner [veieu els textos de la Taula II, A i B], en un ampli article
d’opinió periodística de l’any 1795. Evidentment no té perquè referir-se a l’inici de la presència dels
bastoners a Girona, però és consistent amb la idea general que aquesta figura es començà a estendre en
el segle XVIII al si de mansions aristocràtiques o benestants. Poc després, el 1798, veiem esment de la
figura d’un organitzador del ball, amb el nom de Maestre de sala, que el mateix Enric Claudi Girbal suposa
que correspon al bastoner [veieu Taula II-C]. Aquest mestre de sala o bastoner, es trobava sota l’autoritat
de qui presidís el ball [Taula II-C i II-F punt 4, i altres de posteriors]. Sabem que qui presidia era
representant de l’autoritat municipal (o, ocasionalment, de l’autoritat governativa), que deuria donar
instruccions al bastoner. Per tant, en el cas gironí també s’acompliria, pel que sabem, que els balls públics
s’incorporés la figura del bastoner, procedent aquesta dels balls privats.

TAULA II.- Textos que precisen la funció del bastoner en diversos lloc si èpoques
Moment

Lloc

Comentari

Referència

A

Una casa
particular
[subratllat
nostre]

“Congregadas muchas personas, de ambos sexos, en una sala, dan
principio a perder la noche con un minuet, otras veces con una
contradanza; esto es conforme al alto punto de civilidad a que han
ascendido por medio de sus tareas los bastoneros. Pero si incurrieron
en la frialdad de que el minuet se prefiriese, apenas se concluye, votan
todos; contradanza, contradanza. Si el respeto de los dueños de la casa
permiten esa grosería […]“
“Contradanza es un enlace, y desenlace de varias figuras de mujeres
y hombres forman, bailando a un vivo compás, y estrechados
mutuamente. Los contradancistas por lo regular son jóvenes […]
tenemos que ocho, dieciséis o treinta y dos niñas equipadas de cuanto
alcance el luxo, se hacen compañeras de igual número de hombres, y
asidas de las manos y brazos bailan. No es ocioso advertir que aquella
interina reunión más la suele proporcionar la propia elección que el
nombramiento casual del bastonero. El autor del baile [autor solia
equivaldre a director] tanto se aplaude de más hábil cuanto presenta
unas más difíciles, es decir, enredosas figuras. “
[Entre les clàusules per al lloguer del teatre per a balls de
carnestoltes]
“Que en cada baile debería haber un maestre de sala
(¿bastonero?) para dirigirlos bajo las órdenes del que estuviera
mandando.“

Correo de Gerona, 5II-1795. <Idea del
bayle
llamado
contradanza.
Reflexiones que lo
reprueban> p.5

1795

B
1795

C
1798

6

Una casa
particular
[subratllat
nostre]

Al Teatre
del Pallol

Correo de Gerona, 5II-1795. <Idea del
bayle
llamado
contradanza.
Reflexiones que lo
reprueban> p.6

“Revista de Gerona”
II-1893 p. 36 i 37. E.C.
Girbal, <El Teatro en
Gerona.
Apuntes
para su historia> p. 4

En aquet sentit és expressiu el text de Manuel de Lozar: “Y ala contradanza que describe Manuel Alonso en 1849, no es la
contradanza española o inglesa regida por un bastonero, esta contradanza es ya un baile romántico transformado en baile de
parejas” (bloc mlozar. <Contradanzas>, 26-XII-2014)

TAULA II.- Textos que precisen la funció del bastoner en diversos lloc si èpoques
Moment

Lloc

Comentari

Referència

D

Al Teatre
del Pallol

[Disposicions del governador de Girona Francisco de Taranco per als
carnestoltes del 1799] “En el orden de bailar Minués, Pasapiés y
Contradanzas, deberá arreglarse a lo que disponga el Maestro de Salas,
de orden del que está mandando, sin gritar, palmotear, ni pedir Baile
diferente, ni que dure más de los que se disponga“
1) Entre les despeses de Carnestoltes es fa constar: “Gratificación de
la tropa”, “Gratificación de los alguaciles”, “Maestro de salas”,
“Bastón”, entre d’altres.
2) Per Fires consta la despesa d’un bastonero i de tropa. En canvi no
consta ni mestre de sala ni algutzirs.
[Disposicions del governador de Girona Vicente de Arostegui per als
balls de Fires de 1801] “4. En el orden de Bailar Minues, Parapies y
contradanzas deberán arreglarse a lo que disponga el Maestro de sala
de orden del que esté mandando, sin gritar, palmear ni pedir baile
diferente, ni que dure más de lo que se disponga.
5. En las contradanzas no se usarán de ruedas violentas, ni de
movimientos ni acciones indecentes“

AMGi, Teatre, Lligall
1, document imprès
de data 25-X-1798]

1799

E (1 i 2)

Al Teatre
del Pallol

1800

F
1801,
1802,
1803,
1804,
1805,
1807,
1815

G

Al Teatre
del Pallol

Al Teatre
del Pallol

1803

H

Al Teatre
del Pallol

1820

I
1821

J

Al Teatre
del Pallol
Al Teatre
del Pallol

1823

K
1825,
1826,
1827,
1828,
1830

L
1825 [ca.]

Al Teatre
del Pallol

Al Teatre
del Pallol

[Plec de condicions per al lloguer del teatre per als balls de Fires] “7.
Otrosí, sepa el Arrendatario que deberá nombrar con aprobación del
ayuntamiento un Maestro de Salas para dirigir los bailes, bajo las
órdenes de quien esté al mando“. Aquest mateix any es detecta la
despesa en concepte de bastoner al cost de 2,5 ptes. per dia. El mateix
cost per Fires (AMGi, Teatre, lligall, manuscrit de 6-XI-1803)
[En les normatives municipals de 1820, emanades de l’Alcalde
constitucional, poc després d’iniciat el trienni liberal, es permet que el
públic faci peticions sobre tipus de danses, dirigides a qui presideixi el
coliseu]
“4º Cuando el público desease la repetición de alguna
relación, pieza de cantado o baile lo manifestará con la moderación que
es propia de espectadores tan ilustrados y entonces el Presidente
dispondrá lo que corresponda con arreglo a las circunstancias.“
[Normativa municipal per als balls de Carnestoltes]
“ […]
contradanzas u otros bailes, ni se tolerará que se den vueltas o
empujones que puedan causar daño a los concurrentes“
[Normativa municipal per als balls de Carnestoltes]
“ 4º Ninguna
persona podrá variar por sí el orden de los bailes que deberán tocar los
músico sino la Autoridad que preside por conducto del maestro de
salas destinado para el arreglo interior del baile.
6º En las contradanzas y valses no se usarán de ruedas violentas, ni de
movimientos ni acciones indecentes a un lugar público, y todos
guardarán el mayor decoro y compostura“
[normativa governamental per balls de Carnestoltes] “contradanzas
u otros bailes, ni que se den vueltas violentas que puedan causar daño
ni con otra causa ni motivo. “

[En un full amb la comptabilitat per un “Gran Baile Público de
Theatro”] Una de les despeses és la del Maestro de danzas, que cobra
3 ptes.

AMGi, Teatre, Lligall
1, manuscrits de data
28-II-1800 i 4-XI,
respectivament.
AMGi, Teatre, Lligall
1,
document
manuscrit de data 29X-1801].
Hi
ha
documents
coincidents de data
28-X-1802,
12-II1803, 1-II-1804, 9-II1905, 31-X-1805, 30I-1807,
29-X-1807,
28-I-1815.
AMGi, Teatre, Lligall
1, manuscrit de data
20-X-1803

AMGi, Teatre, Lligall
1, manuscrit de data
30-IV-1820

AMGi, Teatre, Lligall
2, imprès de data 17II-1821
AMGi, Teatre, Lligall
6, imprès de data 11I-1823

AMGi, Teatre, Lligall
2, imprès de data 5-II1825.
Existeix
redactat equivalent
de 2-II-1826, 17-II1827, 8-II-1828, 30-I1830
AMGi, Teatre, Lligall
2, manuscrit que
podria ser del 1826 o
1827.

TAULA II.- Textos que precisen la funció del bastoner en diversos lloc si èpoques
Moment

Lloc

Comentari

Referència

M

Al Teatre
del Pallol

Es guarda un full de comptabilitat amb cert detall, corresponent al 10
d’agost. A part dels músics, l’enllumenat i cartells, els càrrecs que es
paguen són 3: els de cobrador, porter i alcait. DUBTE: és l’alcait el que
assumeix les funcions que feia el bastoner?
En una comptabilitat força detallada d’un Bayles de noche en la casa
teatro, l’unic personatge significatiu que cobra és l’algutzir.

AMGi, Teatre, Lligall
3, nota referida al 10VIII-1838.

1838

N
1846

O
1851

P
1913

Al Teatre
del Pallol
Al Teatre
del Pallol
Teatre
Principal

El document “Cuenta de los Bayles de carnaval que se han hecho en
la Casa teatro” només esmenta despeses per col·locació de bancs,
enllumenat i les retribucions de l’alcait.
[Una crònica sobre els balls de carnestoltes critica l’absència de
bastoner i el desordre que això propícia] “Allí no hay bastonero que
mire por el decoro del baile, ni encargado que evite que llegue la alegría
a extremos que no son tolerables. En el último baile de noche, un ganso
vestido de cualquier cosa, se estaba en medio del salón marcando un
gorrotín, con su danza del vientre, coreado por buen número de
admiradores y a esto ¡No hay derecho! Pues nadie, absolutamente
nadie, molestó al socio de referencia, a quien yo de buna gana, hubiera
por lo menos expulsado del local. Y a este tenor todo. Repito. Los bailes
del Teatro o se mira por ellos algo más, o deben desaparecer por el
repugnante espectáculo que se presencia.“

AMGi, Teatre, Lligall
3, nota datada a 30VIII-1846.
AMGi, Teatre, Lligall
3, nota datada a 6-III1851.
Heraldo de Gerona.
18-II-1915, p 1 i 2.
Signat
Calquetín:
<Crónica de buen
humor. El carnaval en
Gerona>

Quan els balls els organitzava un empresari, aquest havia de designar i pagar un bastonet o Mestre de
sala. El 1803 es fa constar que el nomenament ha de comptar amb l’aprovació de l’Ajuntament [Taula II-]

Funcions dels bastoners gironins
A partir de la documentació conservada, podem reconstruir alguns aspectes sobre els usos de la figura
del bastoner. Eren funcions d’aquest alguns que ja hem trobat en altres indrets:
● En general és qui dirigia el funcionament els balls, ja hem dit que sota les ordres de l’autoritat que
presidís l’acte [Taula II-G]
● Indicar els tipus de balls que s’havien d’executar [Taula II-A]. Encara que sobre el tipus de balls el
bastoner o Maestre sala estava sota les ordres e qui presidís els balls [Taula II-F punt 4].
●
Antigament, formar les
parelles que havien de ballar,
encara que aquesta funció
aviat es va anar perdent. Inclús
ja a finals del segle XVIII es
constata que la funció
d’assignar parella als dansaires
sovint ja no l’exercia el
bastoner, que en tenia
l’atribució teòrica [Taula II-B].
Imatge 6.- Panoràmica de
Girona vers el 1820, vista des de
Pedret,
recollida
a
Voyage
pittoresque
et
historique
de
l’Espagne
(1806-1820),
obra
d’Alexandre de Laborde

La manera de ballar va anar evolucionant, també a Girona
Pel que fa a l amanera de ballar, advertim una evolució des de finals del segle XVIII. Queda ben clar en
algun dels textos del segle XVIII que, tot i que es formaven parelles de balladors, aquestes s’organitzaven
formant grups més amplis que ballaven fent cadenes o coordinadament. En algun tipus de contradansa
que hem vist descrita a Girona, es formaven grups de parelles, en un nombre sempre múltiple de quatre
(hom cita 8, 16 o 32 parelles) i aquesta formació era dirigida per un personatge que organitzava les
coreografies, de manera que el bastoner de mèrit procurava oferir composicions ben complexes (el text
diu que “se aplaude de más hábil cuanto presenta unas más difíciles, es decir, enredosas figuras”) [Taula
II-B]. En les contradanses els ballarins formaven una tirallonga que anava formant formes arrodonides,
[Taula II-F punt 5], de manera que els autoritats demanaven que els moviments en giravoltar no fossin
massa violents [Taula II-I].
Imatge 7.- Escena de ball apareguda en una revista
barcelonina (Arte y Letras 1-III-1883 p8)

Paulatinament, a mesura que es consolidava el
romanticisme cultural, i per gran escàndol de les
ments puritanes, es van anar difonent balls més
tancats en cada parella i que comportaven que els
dos dansaires s’agafessin mentre deambulaven.
Per a aquest tipus de ball ja no feia falta un mestre
de cerimònies que coordinés les coreografies, i, en
llocs com Girona sembla que el bastoner va
desaparèixer aviat. En canvi, en d’altres llocs de
l’Estat espanyol la figura del bastoner es manté fins
ben entrar el segle XX, cada vegada més com a
censor moral, per a vigilància que les parelles no
s’agafessin massa. A Girona en els anys 30 del segle
XIX, a part de la figura política que presidís el ball,
hi trobem treballant un alcait [Taula II-M i II-O] o
un algutzir [Taula II-N], càrrecs aquests que ben segur exercien algun tipus de supervisió de l’activitat,
tasca, però, que no hem pogut trobar descrita en les fonts. El que sí que hem localitzat és algun periodista
opinador que lamentava [Taula II-P], en data tant avançada com el 1913, que no hi hagués al teatre
principal un bastoner que controlés les accions de mal gust que s’havien observat, pensava ell, en els balls
públics al coliseu per carnaval.

En definitiva, a Girona localitzem durant uns trenta anys la figura d’un mestre de
cerimònies en els balls, primer en privats i després també públics. Només ho documentem
entre finals del segle XVIII i inicis del XIX, coincidint amb un període dels balls europeus
que se n’ha dit balls de regència (nom que s’origina amb la regència de la corona anglesa,
que agafa, en sentit estricte de 1811 a 1820 i en sentit ampli de finals s. XVIII als anys 20
del segle XIX –de 1790 a 1825 per a concretar-). A Girona només localitzat la figura del
bastoner, amb aquest nom o un d’equivalent, entre 1795 i el 1825. Va ser aquell un
moment de gran canvis en l’àmbit del ball, amb l’arribada de nous gustos, sobretot
britànics i francesos. Moment també de democratització cap als balls públics, fruit de tot
un canvi social, entre l’Antic règim i el món contemporani.
joan manel barceló sitjes, agost 2021

Per Pol Avinyó

Capriccio de Richard Strauss
Amb motiu de les funcions d’Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, l’òpera que inaugura la temporada
del Liceu. Us vull parlar de la seva darrera òpera. Strauss és el gran compositor operístic germànic del
segle XX i un dels més grans de tots els temps. No podem entendre la història de l’òpera sense les seves
contribucions; Salomé, Elektra, La dona sense ombra, i sobretot El cavaller de la rosa.

FITXA TÈCNICA
AUTORIA

ARGUMENT

Més

Capriccio, op. 85, és una òpera
en un acte i 13 escenes
composta per Richard Strauss,
amb llibret en alemany escrit
entre el mateix compositor i el
director Clemens Krauss. Es va
estrenar al Teatre Nacional de
Munic el 28 d'octubre de 1942.

La trama de la qual gira al voltant
de l'òpera, i el sextet de l'inici és
l'obra que un dels personatges, el
compositor Flamand, escriu per a
la comtessa Madeleine, una jove
vídua que ell i el poeta Olivier
aspiren a enamorar amb el seu art

Strauss va compondre aquesta òpera
com un fet autobiogràfic. La seva
esposa no va saber res sobre
l’argument fins el dia de l’estrena a
Munic. Capriccio es basa en una
pregunta que, sempre ha perseguit la
història de l'òpera: què ha de
predominar, la paraula o la música?

COMENTARI

A la imatge L’edició en DVD de l’òpera
amb la gran Renée Fleming, una de les
grans defensores d’Strauss, qui fa una
interpretació excepcional. en aquet
enllaç podeu escoltar el meravellós
final de l’òpera amb la gran soprano
Renée Fleming

Strauss tenia vuitanta-cinc anys quan moria el 1949 i ja en
tenia setanta-cinc quan va tenir la idea de Capriccio, o
almenys quan va començar a compondre-la el 1939. Els
mesos de setembre i octubre hi va haver una calma tensa,
fins a la primavera de 1940, que és quan la guerra va
començar de debò. El 1942, amb la batalla de Stalingrad
inclosa, el signe de la guerra començava a canviar i hi
havia por a Alemanya. Llavors Strauss, que desitjava
sostreure's a l'imperatiu polític, es va refugiar a GarmischPartenkirchen i allà va treballar intensament. L'intercanvi
de cartes entre Richard Strauss i l'escriptor Clemens
Krauss (el llibretista de Capriccio), recollides i publicades
en un llibre, és una veritable meravella i té molts punts de
contacte amb el que succeïa entre Mozart i el seu
llibretista Da Ponte. En tots dos casos, tant Mozart com
Strauss van exercir una gran influència sobre els seus
lletristes i sobre els textos que escrivien

GENT

per la Música

Carme Rovirosa
La Carme Rovirosa Batalla té el
domicili a Osor, on va traslladar-se des de
Barcelona. Aficionada a la música i a
l’òpera, a la Carme li ha agradat sempre
cantar, com veurem, encara que ella no
s’ho ha plantejat com a ofici, sinó per gust.
Li hem demanat que sigui ella mateixa que
ens comenti com ha dut aquesta afició.

COMENÇANT
Qui primer em va fer interessar per la música va
ser el meu pare, en Josep Rovirosa Guasch. Era un
home de cultura, amb dues carreres. Vaig néixer a
Olesa. A casa teníem tocadiscos ja d’antic, amb els
discos de pedra. A ell li agradava Beethoven, afició
que em va deixar en herència.
De petita vaig començar a estudiar piano, a
Olesa mateix. Vaig continuar-lo a Mataró, on vam
estudiar internes la meva germana i jo, a l’escola
del Cor de Maria. El batxillerat el vam fer a Mataró
perquè era més a prop d’Olesa que l’escola de
Girona. A l’internat hi havia una monja, Glòria
Garrido, que per cert va morir fa un any, que va
ser una bona professora per introduir-me a
l’instrument. En el mateix col·legi vaig començar a
cantar en el cor.
A mi m’atreia molt el món de la faràndula. Però
el pare es va oposar radicalment a que iniciés
qualsevol formació teatral. A ell li semblava que
aquest era un camí donat a la mala vida. En canvi,
com ell era químic i farmacèutic, volia que
estudiéssim farmàcia. Al final vam arribar a
l’acord que estudiaria infermeria, que va acabar
sent la meva professió. Mentre estudiava vaig fer
solfeig al Conservatori de Música del Liceu,
arribant al curs de 5è i vaig anar presentant-me a
exàmens de piano. Però en acabar els estudis

d’infermeria em vaig posar a treballar, després em
vaig casar, anant a viure a Premià de Mar, i vaig
deixar de moment tota dedicació artística.

CANTAR EN CORALS
Com que m’agrada el cant, i en general tot el
que sigui actuar, he procurat estar en contacte
amb corals i amb grups de teatre. Aquí comentaré
la part del cant.
Ja he esmentat que la meva estrena en corals va
ser a l’escola. Posteriorment he estat en unes
quantes més. Vaig estar tres o quatre anys amb la
Coral de la Vila Olímpica, després de les
olimpiades. Altra fou la Coral Espígol, del barri
barceloní de Gràcia. Entre els anys 2008 i 2018
vaig cantar amb la Coral de l’Hospital Clínic,
hospital on vaig treballar tota la meva vida
professional.

Imatge 2.- Una cantada en la Coral de L’Hospital Clínic de
Barcelona, amb participació de la Carme.

També he cantat amb la Coral Gadium,
relacionada amb la Universitat de Barcelona.

Imatge 3.- Cantant amb la Coral Gadium,
promoguda pels sèniors de la UB, entitat de la que la
Carme n’ha estat membre de la Junta

Una ds eles que hi vaig estar més temps va ser
amb la Coral del Centre Moral i Cultural de Poble
Nou, on també vaig tocar el pal del teatre. Allà
vam tenir de director del cor a l’Antoni Roig.
Aquest donava molt dinamisme, portant, a més,
altres directors. Vam interpretar algunes obres de
certa entitat, om ara el Requiem de Mozart, amb
el mestre Brotons, que va venir per a preparar-lo.
També el Messies de Handel i el Gloria de Vivaldi.
En aquesta coral també vam oferir alguns
musicals ben interessants, concretament El
Mikado i Els Miserables.
Una altra va ser la Coral Juncà, allà hi vaig
tenir de director a Jordi Picorelli, músic que per
cert ha fet coses posteriorment amb l’Auditori de
Girona. Amb aquest grup vam anar a Praga, on
vam participar en una trobada de corals a
l’església de Sant Nicolau. Anant per aquests món
he sentit corals boníssimes
Quan vam venir a viure a Osor, em vaig
incorporar a la Coral Rosó, d’aquesta localitat.
Dirigida per la Rosa d’Osor (nom artístic de la
Rosa Busquets, parella del cantant i compositor
gironí Quim Xena).

Ja he comentat que la música que més
m’agrada és la de Beethoven. És el compositor de
l’excel·lència. Les meves simfonies preferides són
la setmana, la tercera i evidentment, la cinquena.
Una activitat molt interessant que he pogut
seguir són els cursos d’història de la música
donats per Marc Santandreu. Va ser a Sant
Gervasi, un dels barris de Barcelona. Ens explicava
la vida i miracles dels compositors. Em va resultar
molt útil i interessant.
Vull comentar també que m’agraden les
sardanes. N’he estat molt balladora. M’agrada la
sarsuela, gènere que he cantat en diversos
contextos. Com a títols esmentaré Doña
Francisquita, Bohemios, La revoltosa, i, com es pot
deduir, la sarsuela catalana Cançó d’Amor i de
Guerra, d’en Rafael Martínez Valls. També em
plau el ballet clàssic, que he practicat fins a l’edat
de 60 anys. En canvi, em costa la música clàssica
dels segles XX i XXI.
A casa tenim sistemes de música de divers tipus
i en diferents llocs. Estem subscrits a les
transmissions de la Filharmònica de Berlin que
seguim regularment en streaming, els divendres,
dissabtes i diumenges. M’agrada molt la forma de
dirigir i l’empatia que transmet el seu director
tituar, Kirill Petrenko.

SOBRE L’ÒPERA
Ja de petita m’ha agradat l’òpera.
A Premià de Mar, el primer lloc en què vaig
viure un cop casada, vaig tenir la sort de conèixer
i gaudir de les ensenyances de Joana Banyeres,
una molt bona soprano.

SOBRE LA MÚSICA
Quan vaig estar vivint a Barcelona, ja amb les
meves filles una mica més grans, vaig tenir ocasió
de tornar a reprendre les classes de piano i també
d’harmonia, al Conservatori del Liceu. El piano és
un instrument que m’agrada i en ocasions toco,
però que considero que mai he acabat de
dominar.

Imatges 4 i 5.- La soprano Joana Banyeres va ser
professora de la Carme. La soprano va formar part del
Grup d’Òpera de Barcelona. Aquí sentirem una
interpretació de Banyeres de l’ària
Summertime, de la Porgy and Bess,
de Gershwin, en un recital enregistrat
en directe.

Va ser al Taller d’Òpera Amadeus on jo vaig
poder rebre classes individuals de cant donades
per la Banyeres. Entre els que assitien al taller hi
havia el Josep Fadó, amb el que vaig coincidir, que
encara canta al Liceu, on ha d’actuar la propera
temporada [enllaç]. A partir de la formació que
realitzàvem teníem ocasió de participar en
funcions públiques, en petits teatres del país,
cantant fragments i escenes d’òperes en format
concert. Jo vaig cantar a Vilassar, Premià, El
Masnou, el Clot a Barcelona i en casals de gent
gran. Fèiem sobretot obres de Verdi, com ara
Rigoletto, i com que jo sóc contralt, feia la
Maddalena al quartet. En aquet cas cal
reconèixer, doncs, que el meu pare tenia raó quan
deia que la vida artística et porta a la mala vida.
Vaig estar força temps al taller fins el 1996s.
En el taller d’òpera Amadeus vaig tenir ocasió
de cantar unes quantes peces, fragments de
diverses òperes, com ara i entre d’altres: Cosi fan
tutte, Orfeo, Il matrimonio segreto, Marina, La
Flauta Màgica. També sarsuela: Luisa Fernanda,
Cançó d’amor i de guerra. Tot plegat, va ser una
experiència molt enriquidora i que em va
permetre veure l’òpera des d’un altre angle.

Imatge 6.- La Carme cantant l’any 1996 en el marc del
Taller d’Òpera Amadeus.

Al Liceu vaig poder veure un parell de vegades a
la Renata Tebaldi. Els pares, que tenien una llotja
al tercer pis, m’hi van portar a veure-la quan jo
deuria tenir, crec, dotze o tretze anys. Aquesta
soprano, a part d’una magnífica veu, gaudia
d’una gran presència escènica. Quan sortia ella
sola emplenava tot l’escenari. Al Liceu es va
formar tot un corrent molt fort de seguidors de la
Tebaldi, que hi va cantar durant la dècada de
1950. No recordo massa detalls perquè jo era molt
jove. Li vaig veure Tosca i Madama Butterfly. Em
va impressionar.

Imatge 7.- Renata Tebaldi cantant Tosca al Liceu. La Carme
va veure a la cèlebre cantant al coliseu barceloní. Aquí
apareix al segon acte poc abans de matar (en la ficció!) a
Giangiacomo Guelfi. A l’enllaç podem
sentir als dos cantants esmentats a la
tensa escena de la tortura de Tosca,
però en aquest cas a Tokio, el 1961.

Depenent del moment vital he pogut seguir de
vegades més i de vegades menys el tema operístic.
Una anècdota que he viscut ha estat la
d’assistir al Liceu com a infermera de guàrdia. Per
motius de seguretat el Liceu té un metge i una
infermera que hi són per si es produeix alguna
urgència en alguna funció. Una meva amiga
assumia aquesta tasca. En un parell d’ocasions
que tenia altres compromisos em va demanar si la
podria substituir. I així ho vaig fer amb molt de
gust, cosa que em va permetre veure d’aquesta
manera un interessant Don Carlo. Una altra funció
al Liceu que recordo, en altre context, amb gust és
una versió dels Les Contes d’Hoffmann,
d’Offenbach.
Quan vaig poder seguir més sistemàticament
com a espectadora la programació liceista va ser
gràcies al col·legi d’Infermeria de Barcelona, un
cop em vaig jubilar. Al col·legi hi ha tradició de fer
activitats per al que s’anomena grup 65, pensat
per a les infermeres jubilades. Una de les moltes
activitats que promouen és la preparació d’alguns

títols operístics, sobretot amb motiu que s’hagin
de representar al Liceu. Jo vaig tenir ocasió se
seguir unes quantes sessions portades per la
pianista Ester Vela. Anava molt bé d’assistir a la
representació després d’haver seguir una bona
introducció al títol. Cada any fèiem així un parell
d’obres i ho vaig seguir uns quants anys.
Ja que em preguntes un compositor predilecte
esmentaré Verdi. També Puccini: Tosca, Butterfly,
La Bohème. En canvi Mozart no m’arriba
particularment. Per citar un exemple, al Don
Giovanni li trobo massa recitatius. No és del meu
gust l’òpera barroca. Crec que Lucia di

Lammermoor, de Donizetti, és l’òpera que he vist
més vegades.
Pel que fa a l’òpera, evidentment un aspecte
important és la representació. Aquest és un
aspecte al que soc particularment sensible per la
meva afició també al teatre. Pel que fa a les
escenografies sóc totalment partidària que siguin
fidels a la intenció dels compositors. Quan els
directors d’escena treuen l’ambientació de
context no m’agrada. Recordo en aquest sentit
una funció d’Il Trovatore que me la van desgraciar
posant-la fora de lloc. O, un Rigoletto ambientant
al segle XX.

Imatge 8.- Una de les funcions que la Carme Rovirosa ha destacat de les que ha fruit al Liceu ha estat
Les Contes d’Hoffmann, òpera d’Offenbach. Aquí enllacem l’ària d’Olympia, Les oiseaux dans la
charmille, en versió filmada al coliseu barceloní la temporada 2012/13.

I aquí donem fi a aquesta entrevista tot agraint a la Carme la seva narració i la gentilesa amb
què ens ha rebut
Recopilat l’agost del 2021 per Joan Manel Barceló

ELS
Un d’òpera. De l’any 2007
Un esquetx amb l’ària O mio babbino Caro

En l apel·lícula Les vacances de Mr. Bean, l’actor Rowan Atkinson,
que encarna el personatge representa un esquetx en el, per a
guanyar uns cèntims que li permetin seguir viatjant, interpreta un
play back fent veure que canta l’ària per a soprano de l’òpera
“Gianni Schicchi” de Puccini O mio babbino caro. Va ser un film del
2007 dirigit per Steve Bendelack.

D’ ÒPERA

En el número anterior d’Operem constatàvem com els empresaris que gaudien de la
concessió per gestionar el teatre gironí, van promoure, per a la temporada 1841-42, un
sistema d’abonament anual per tal d’assegurar el funcionament de la companyia lírica,
activitat que seria complementada per una companyia teatral. Es pretenia així
assegurar que no es tornés a produir una situació de dèficit com, segons deien, s’havia
donat la temporada anterior. El sistema d’abonament anual es va dur a terme però el
resultat econòmic sembla que no va acabar de cobrir les despeses. En qualsevol cas i
per a la temporada 1842-43 es produeix a Girona un canvi d’empresaris que es
comprometen a gestionar el Teatre de Comèdies, popularment el Pelló, que era el
coliseu preexistent on ara hi ha el teatre Municipal. Els nous empresaris, però,
demanen i obtenen de l’Ajuntament que es comprometi al sosteniment de l’activitat de
la companyia lírica, objecte principal de la iniciativa empresarial.
Aclarim en primer lloc que en la programació que els empresaris del teatre gestionaven coexistien tres
tipus d’espectacles, que en aquell moment eren, per ordre d’importància: òpera, teatre, i, espectacles
diversos (com ara demostracions gimnàstiques, prestidigitació o altres, depenent de les possibilitats
ocasionals que oferien grups itinerants
d’artistes. També sovintejava la dansa, però
aqueta solia aparèixer com a complement
d’altres gèneres que coexistien en la mateixa
funció, oferint-se els balls en mig o al final de la
sessió. Els nous empresaris, com els seus
predecessors, prioritzaven el gènere líric, afició
aquesta que havia eclosionat amb força a la
ciutat des de la seva “inauguració”, el 1839, en
l’únic coliseu gironí, depenent aquest de
l’Ajuntament.
Imatge 1.- Vista de la ciutat de Girona, en un gravat
del 1842 publicat a l’aiguafort per Antoni Rocall
Sallent a Barcelona

L’empresa que havia intervingut en la temporada 1841-42 (o de l’any còmic de 1841) estava presidida
per als dos empresaris, Felip Flores i Felip Pagès, els quals comptaven amb sis socis més [en parlem al
butlletí anterior, Operem no 80. de l’agost 2021 p. 28]. Malgrat la iniciativa de crear un abonament anual
els resultats econòmics seguien sent deficitaris. Això va donar peu als empresaris a cedir el lloguer del
teatre de la Casa de Comèdies de Girona a la Companyia lírica que tenien contractada per tal que ella
mateixa procurés donar continuïtat a la programació del coliseu. En parla en un escrit dirigit a
l’Ajuntament Pius Boix, un dels socis empresarials de Flores i de Pagés (AMGi, Teatre, Lligall 5. Data de 26
de gener 1842).

LA COMPANYIA LÍRICA DE L’ANY CÒMIC DE 1842
En l’esmentat escrit s’assenyala que hi havia dificultats per arribar un acord. Però l’acord, com veurem es
va produir. No en sabem els detalls concrets però els antics empresaris cedien als nous el vestuari i demés
recursos teatrals. Com que els nous empresaris eren portantveus de la companyia és presumible que la
cessió de materials servís per a cobrir totalment o en part el dèficit contret per l’empresa precedent amb
els artistes lírics que ara assumien la
titularitat empresarial. L’escrit
contenia un annex molt interessant
que porta per títol “Diario de la
Compañía de canto”. Es tracta d’un
compte en el que es detalla la
remuneració diària dels cantants
solistes, el cor i algun músic més
destacat. No s’especifica si els
emoluments són per dia natural o
per dia de funció, encara que ens
inclinaríem a suposar que la segon
interpretació és la correcta. Ja vam
referir-nos al citat document en un
article anterior (Barceló, 2019: 27)
Imatge 2.- Foto de l’annex titulat “Dirio de
la compañía de canto” (AMGi, Teatre, lligall
5. Data de 26-I-1842). Els sous, en rals de
velló, dels artistes són:
Donatutti i Aguiló . . . 48
Martorell . . . . . . . . . . 25
Colombon . . . . . . . . . 25
Astor . . . . . . . . . . . . . . 20
Morelli . . . . . . . . . . . . 20
Vidal . . . . . . . . . . . . . . 12
Rauret . . . . . . . . . . . . . 12
Florenzia . . . . . . . . . . . 8
Nonell . . . . . . . . . . . . . . 8
Coros i apuntador . . . . 40
Berini . . . . . . . . . . . . . . 20
.
228
Datat a Girona a 26 de gener de 1842 i
signat Pedro Bonatutti.

Pel que fa a la identificació dels artistes en nòmina que s’esmenten, tots ells són citats en l’enumeració
de companyies que aportà, ja fa temps, en els seu estudi clàssic de l’òpera gironina Enric Claudi Girbal
(Girbal, 1893)
Pietro Donatutti era un primer violí i director, format a Bolònia, i que havia actuat el 1839 al Liceu
Filharmonicodramàtic de Barcelona (Barbarà, 2018: 49). La soprano Antonieta Aguiló era la prima donna,
casada amb Donatutti. Ferran Martorell era el primer tenor, que podem trobar al Liceu a inicis de la
dècada de 1850. Teresa Colombon era la contralt, cantant que aquell 1842 va tenir problemes quan va
voler deixar l’empresa gironina i el governador li va impedir marxar. Joan Astort era el primer baix, també

se’l reclamà a finals de 1842 per haver abandonat la companyia de Girona. Antonio Morelli era un altre
primer baix, a vicenda. Josefa Vidal era la segona soprano. Ferran Rauret era un altre primer tenor amb
obligació de segon. Josep Florenzia o Florenza era el segon baix. Josep Nonell constava com a
comprimario al teatre gironí el 1840. El concepte comprimario és d’origen italià i es refereix a qui
interpreta en cant o en teatre papers secundaris i sovint assumint diversos registres vocals per als
cantants. El darrer, Francesco Berini, no era cantant, sinó violinista de cert prestigi i que va jugar un paper
important en la promoció de músics a Girona. Va arribar a Girona el 1840 conjuntament amb Donatutti
(Barbarà, 2018: 49) i aquell mateix any el músic va ser contractat per a l’Ajuntament per a donar classes
de violí a joves pobres de la ciutat, iniciativa de la que van sorgir una generació important de músics
gironins (Civil, 1970: 31). Per tant el cost “diari” d’un total de 280 rals no té present a la resta de músics
de l’orquestra que acompanyava les òperes.

EL PROGRAMA LÍRIC
Els nous empresaris eren tres, concretament els Pietro Donatutti, Ferran Martorell i Miquel Bosch [A
la Imatge 3 podeu veure la seva signatura dels tres que acompanyà el document de 28-I-1842 que després
es transcriu]. Els tres promotors es declaren que “formen part” de la companyia lírica i presentaren a
l’Ajuntament un breu Programa per a les funcions de l’any 1842, manuscrit que transcrivim com a
Document I [veieu a sota]. En els
documents
que
oferim
introduïm
adequacions
a
l’ortografia actual i hem
subratllat per part nostra alguns
fragments que ens semblen
especialment significatius.
Imatge 3.- Signatura dels nous
empresaris de la companyia lírica en la
proposta del 28-I-1842 a l’Ajuntament.
Per ordre: Pietro Donatutti, Ferran
Martorell i Miquel Bosch [AMGI, teatre,
lligall 6]

DOCUMENT I.- Programa-proposta de la companyia lírica per a les
funcions del 1842 presentat a l’Ajuntament gironí
“Teatro. Programa para las funciones del año 1842
Los abajo firmados, en su nombre propio y el de la Compañía Lírica de que forman parte tienen el
honor de hacer presente al Exmo. Ayuntamiento de esta Capital el plan que se han propuesto
para tomar a su cargo el teatro para el próximo año cómico, cuyas bases son las siguientes.
1º La Compañía se compromete a hacer de cinco a seis óperas nuevas durante el año, las que
decorará y pondrá los trajes con toda propiedad, estrenando la primera a los quince días
después de Pascua de Resurrección.
2º No se harán más beneficios que los que S.E. señale y estos distantes unos de otros de modo que
no puedan cansar a los abonados.
3º La Compañía se compromete dar de ciento veinte a treinta funciones a lo menos durante dicho
año las que serán enteramente variadas haciendo así mismo una reparación tanto en el actual
vestuario como en todo lo que dependa de guardarropía.

4º Como para la formación se necesitan fondos para hacer los adelantos de costumbre y gastos que
son indispensables para poner la 1ª opera en escena, como también por las pérdidas que
pudiese haber durante el referido año, la Compañía se comprometerá a lo que lleva dicho si
V.E. le hace la gracia de la Casa libre de arriendo, quedando a su favor todos los productos
que de ella sacare, abonándole además la cantidad de diez mil reales de vellón por el caso de
déficit, a cuyo efecto podría V.E. nombrar una comisión para que unida con otra que nombrase
la Compañía lleven absolutamente la dirección de funciones y cuentas de toda clase de
caudales presentando mensualmente un estado a V.E. y otro a la compañía.
Gerona 28 Enero 1842.“ I segueixen les tres signatures (AMGi, Teatre, lligall 6. Data de 28-I-1842)
Del projecte es desprèn doncs, que hom preveia oferir entre 120 a 130 funcions líriques que, es deia
que serien “enteramente variadas”, cosa improbable quan s’afirmava també que els títols nous que
s’estrenarien durant la temporada correspondrien a cinco o seis “óperas nuevas”. La realitat és que els
títols oferts es repetien molt sovint, cosa que produïa un cert cansament en el públic. Quan es parla d’any
teatral es refereix a anyades que anaven de Pasqua de resurrecció fins al final del carnestoltes de l’any
natural següent. O sigui, les temporades estaven separades per la Quaresma, quaranta dies en què les
prescripcions religioses prohibien realitzar actes festius o de lleure, amb l’excepció només, si s’esqueia,
d’oferir funcions de caire religiós o pietós. L’apartat 2n en què es pren el compromís de no oferir més
beneficis que els que s’acordés amb l’Ajuntament, es refereix a sessions teatrals, generalment fora
d’abonament, destinades a fer recaptes per arrodonir la remuneració d’algun dels artistes, cosa que de
vegades es prodigava molt o que es concentrava en dates de final de temporada (sobre els beneficis
teatrals en vam parlar a l’Operem no 55, VII-2019, p. 8 a 12). Acabarem recalcant que el projecte es
compromet que “decorará y pondrá los trajes con toda propiedad”, promesa que, fixem-nos, s’ofereix ja
en el primer apartat. De fet una de les carències més greus de les funcions era la poca adequació i
reiteració del vestuari i decorats (en parlàvem en l’article D’òpera en el butlletí anterior). S’acaba
demanant
de
l’Ajuntament
suport
econòmic,
amb
dos
aspectes: gratuïtat del
local i compromís a ajudar
a sufragar el possible
dèficit en acabar la
temporada.
Imatge 4.- Gravat d’una funció
operística de la dècada de
1840. Concretament la
representació de l'òpera Ana la
Prie ,al Teatro del Circo que hi
havia a la Plaça del Rei de
Madrid. Amb la interpretació
de dos solistes italians, la
soprano Carlotta Gruitz i el
tenor Enrico Tamberlik, durant
el segon acte. (Semanario
Pintoresco Español, no 5, II1846 p.8).

ELS PROMOTORS OBTINGUEREN EL SUPORT ECONÒMIC DE L’AJUNTAMENT
El suport econòmic que acabem d’esmentar es demanava l’Ajuntament en el Projecte de temporada
lírica anual, es va acabar concedint com ara veurem. Transcrivim a continuació l’acta de la sessió en què
l’Ajuntament gironí aprovà donar suport i avantatges econòmics als nous empresaris que havien d’assumir
una companyia lírica per al teatre de la ciutat.

DOCUMENT II.- Acta de l’Ajuntament en què s’aprovà el programa de la
companyia lírica i s’acceptà donar suport a aquesta activitat
“Sesión extraordinaria del día 3 de Febrero de 18422.
En la Ciudad de Gerona a os tres días de Febrero del año de mil ocho cientos cuarenta y dos.
Constituidos los individuos del Cuerpo Municipal cuyos nombres van inscritos al margen en concejo
extraordinario a invitación y bajo la presidencia del Señor D. José Llach y Soliva Alcalde Constitucional
segundo, ausente el primero en comisión del servicio nacional; el Presidente hizo moción del objeto
que motivaba la convocatoria y en seguida abrió la discusión, manifestando los deseos de lo tres
Proponentes D. Pedro Donatutti, D. Fernando Martorell, y D. Miguel Bosch. De entrar nuevamente
en contrata con este Ayuntamiento por haber obtenido ya la venia de la anterior Empresa al objeto
de sostener durante el próximo año cómico de mil ochocientos cuarenta y dos la compañía lírica de
esta Ciudad, a tenor de las bases, que en fecha de 28 del fenecido mes presentaron en la sesión del
siguiente día; y el deber en que se halla la Corporación de proteger la única diversión instructiva que
puede proporcionarse a la juventud gerundense. Conformes todos los Señores Concejales en la idea
de dispensar a aquellos todo el favor compatible [sic.] con el cargo de administradores que ejercen,
se afirmaron al ofrecimiento hecho de que en el supuesto de resultar a la fin del año un déficit hasta
la cantidad de veinte y cuatro reales de vellón, el Cuerpo Municipal contribuirá con una cuarta parte,
y así en proporción decreciente si fuere aquel menor; se suscitó la cuestión de si esto debía entenderse
si prejuicio de otorgarles gratis la Casa-Teatro; sobre lo cual se ofreció alguna divergencia de
opiniones. En vista se tuvo por conveniente proceder a la votación sentando el Sr. Presidente la
siguiente proposición.
Se concede gratis a los Empresarios la casa-teatro por durante el próximo año Cómico de 1842; y
además se contribuirá con una cuarta parte a cubrir el déficit que resulte con tal que no exceda 24.000
reales de vellón, o bien se oncreta a otra cuarta parte únicamente el compromiso del Ayuntamiento.
Verificada la votación secreta por el orden de costumbre dio por resultado acordar por mayoría
que se entendiese la cesión gratuita de la mencionada Casa y además la cooperación a les gastos con
la cuarta parte del déficit, no ascendiendo este de los veinticuatro mil reales prefijados; con el bien
entendido empero de su reintegrado con preferencia a todo otro accionista en la cantidad que haya
desembolsado siempre que de las cuentas que se presenten no aparezca déficit alguno.
Los concejales D. Jaime Font, D. José Sacot, D. Clemente Vila y los síndicos D. Ignacio Mercader y
D. Ramón Mirallas y Corretger pidieron constase en el acta de que su voto había sido contrario a la
resolución que se acababa de tomar. Acto continuo se llamó a los citados tres empresarios a quienes
se comunicó la deliberación que antecede y conforme con ella, manifestaron que cumplirían por su
parte los compromisos que con el indicado programa ofrecían, retirándose en seguida.
Siendo indispensable por el interés que la Corporación tiene en dicha empresa, nombrar una
Comisión que intervenga en todas las operaciones que al efecto se practiquen, se resuelve conferir
dicho cometido a los mismos Comisionados del Teatro D. Jaime Font y D. José Reixach, con todas sus
facultades necesarias. Levantóse la sesión“ (AMGi, Llibre d’actes del 1842, foli 20-anvers)

Imatge
5.Encapçalament
de
l’acta del 3-II-1843 en
què
l’Ajuntament
acceptà el suport
econòmic que es
recull en el document
transcrit. Hom pot
apreciar el segellat
del paper timbrat que
s’utilitzava
(AMGi,
Llibre d’actes del
1842, foli 20-anvers)

Constatem de l’acta que l’ajuntament va acceptar la proposició dels empresaris de cedir gratuïtament
el teatre de la ciutat i, a més, es comprometé a assumir part del dèficit que es pogués generar de l’activitat
teatral, en quantia d’una quarta part de l’esmentat dèficit i dins d’una límits de quantia. Val a dir que la
decisió municipal va comportar discussions i que l’acord es va prendre per majoria, en una votació
disputada, en la que cinc dels tretze membres presents del consistori van fer contar el seu desacord. Es
formà una Comissió municipal de seguiment del pacte amb la companyia lírica, comissió que va ser
formada pels dos regidors que ja eren els comissionats del teatre: Jaume Font (que per cert, s’havia
pronunciat en contra del conveni de suport a la companyia lírica) i Josep Reixach.

EN DEFINITIVA
A Girona en l’any còmic de 1842 es produí un canvi d’empresariat en la casa de comèdies
depenent de l’Ajuntament. Els nous promotors sortien d’entre els membres de la
companyia i anaven encapçalats per Pietro Donatutti. El consistori va accedir a concedir
suport econòmic amb la gratuïtat en la concessió del coliseu i amb el compromís d’ajudar
a cobrir part d’un possible dèficit a final de temporada. La companyia lírica es comprometé
a oferir entre 120 a 130 funcions operístiques, amb varietat de títols, amb l’estrena de 5 o
6 òperes noves a Girona durant l’any i amb vestuari i escenografia adients.
Malauradament, no tenim constància de si s’acomplí tota l’ambiciosa programació. El que
és segur és que la temporada es va donar, restant-nos algunes informacions puntuals del
contingut. També tenim notícies que la temporada lírica va patir dificultats. Mirarem de
revisar el que sabem de com va anar l’any líric gironí de 1842 en el proper article.
joan manel barceló sitjes (agost 2021)
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

DUES ORQUESTRES D’AIRE JOVE
Les dues formacions, gironines ambdues tenen en comú que van ser formades per
músics joves i amb ganes de modernitat. En els dos casos la trajectòria no va ser llarga.

BRILLANT JAZZ
Orquestrina de Girona fundada per Antoni Barnés i Gultresa durant els anys 30. A sota els veiem en una
actuació al Teatre Municipal de Girona.

Imatge 160 - Any 1933 – Foto: CRDI. Ajuntament de Girona

A la foto precedent hi apareixen d'esquerra a dreta:
Josep Mª Varés i Martinell, Antoni Abenójar i

Rodríguez, Antoni Barnés i Gultresa, Josep Dalmau i
Enric Pla.

Imatge 161 - Any 1934 – Foto: Unal. CRDI. Ajuntament de Girona

A sobre, d’esquerra a dreta: Enric Pla, Antoni Barnés, Antoni Abenójar, Josep Mª Varés i Josep Dalmau.

Imatge 162 - Any 1934 – Foto: Barber. CRDI. Ajuntament de Girona

En aquesta foto hi ha un músic més que en l’anterior.
D'esquerra a dreta: Antoni Barnés, Joan Moré, Antoni

Abenójar, Ferran Varés i Martinell, Enric Pla i Josep
Dalmau.

MEDITERRÀNIA
Cobla-orquestra de Girona, activa durant la dècada dels 60. La van formar una colla de músics
joves, amb ganes de fer coses noves.

Imatge 163 - Any 1960 – Foto: Barber. Arxiu Miquel Cassú i Sastre

D'esquerra a dreta, pujant i tornant a baixar: Càndid
Roura i Ventura (saxo tenor, flauta i cantant), Eduard
Pomés (saxo tenor), Joan Carreras (saxo alt i clarinet),
Joan Fontàs i Ayats ["Patllari"] (saxo alt), Ponç Nadal i
Pigem (piano, director i fiscorn), Joan Franquesa i Puig
(bateria i cantant), Ferran ["Nando"] Reverter i

Sucarrats* (contrabaix), Josep Ventura i Parés*
(trompeta), Ramir Mayolas i Tomàs (trompeta i
representant), Jordi Nadal i Pigem (trompeta, germà
d'en Ponç) i Josep Batlle (trompeta). En primer terme:
Miquel Cassú i Sastre* (trombó).

NOTA: * Vaig compartir escenari amb tots tres diversos anys a la Cobla-orquestra Atlàntida.

Imatge 164 - Any 1961 – Foto: Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola

Cartell de la temporada 1961-1962. A dalt: Joan Franquesa (bateria i vocalista), Josep Ventura (trompeta), Jordi
Nadal (trompeta) i Ramir Mayolas (trompeta i representant). Al mig: Salvi Bach i Planas (trombó), Josep Nierga i
Puignau7 (trombó) i Ferran ["Nando"] Reverter (contrabaix). A baix: Càndid Roura (saxo alt i vocalista), Pere
Buscarons i Pastells8 (saxo tenor), Desconegut (saxo alt), Desconegut (saxo tenor) i Martí Llosent i Vendrell (piano).
En el proper article, parlaré de les Orquestres TRÉBOL i BAHÍA.
Josep Loredo i Moner, agost de 2021

7

Tinc sentida una anècdota d'aquest home (a qui vaig conèixer un dia que jo tocava a Santa Cristina d'Aro, amb la Coblaorquestra Màxim's), i és que tenia unes targetes de visita on hi posava després del seu nom: "Profesor de Trombón y Maracas"
(e se non è vero, è ben trovato).
8
Vaig compartir-hi escenaris durant cinc anys a la Cobla-orquestra Màxim's

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 (54)

Duet famós

Una del s. XX
per a
soprano i cor
Ària francesa
très jolie
Del gran
Henry
Purcell
Una ària de
Stravinski,
amb el seu
lirisme
Bach i el
tabac

Non ti lusinghi la crudeltade és
una ària llarga, però sense
merma, de l’òpera de Vivaldi
Tito Manlio
Aquí tenim el cèlebre duet de les flors, que
comença amb la frase Viens, Mallika, de
l’òpera Lakmé de Leo Delibes. Canten la
mezzo Elina Garanča i la soprano Nadine
Sierra que hem tingut al Liceu aquest juliol
fent la Lucia.
Amor sagrat, de la música
incidental per a l’obra teatral de
Tolstoi Tsar Fyodor Ioannovich,
de Georgy Sviridov, del 1973.
Canta Tatyana Kokoreva amb el
Conjunt Vocal Moscou

Portem aquí l’ària Non je ne veux
pas chanter de l’òpera de Nicolas (o
Nicolò) Isouard Le Billet de Loterie.
L’interpreta la soprano Shoko
Kumada amb l’Orchestre 17/89
Aquí en sentim un número
de l’obra incidental
Abdelazer, d’Henry
Purcell, concretament el
cèlebre Rondeau.
Anna, a protagonista femenina de
l’òpera The Rake’s Progress que
Txaikovski va estrena i dirigir el 1951, té
una ària prou interessant que comença
amb la frase No word from Tom. La
sentim en veu de Miah Persson
En Gran Mestre no només ens va
deixar composicions transcendents.
També havia fet cançons amb temes
quotidians. Aquí tenim So oft ich
meine Tobackspfeife (Cada cop que
prenc tabac), BWV 515, que ens parla
dels plaers del tabac I de la vida.

Amb motiu de la propera interpretació de l’òpera
de Richard Strauss al Liceu

Ariadne auf Naxos

Julià Pascual Fortea, 2021

