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ACTIVITATS PROPERES
CONVERSA
El director d’orquestra
Antini Rosa-Marbà
conversarà en directe amb
Pol Avinyó.

15-XI

(19 h)
Casa de Cultura de Girona
Gratuït i inscripció

C0NFERÈNCIA SOPAR-RECITAL
Preparant la sortida per
veure Rigoletto. En
parlarà el Pol Avinyó

2-XII (19,30 h)
Casa de Cultura de Girona
Gratuït i inscripció

Posterior a l’assemblea de
socis i sòcies dels Amics.
Tradicional
recital líric de Nadal

10-XII

(21 h)
Cost 40€. Amb inscripció.

SORTIDA
Anirem al Liceu a
veure l’òpera de Verdi
Rigoletto

18-XII
Amb inscripció: des de
120€ (amb bus), 100€
(sense bus)

ÍNDEX
SECCIÓ
NOTÍCIES
ACTIVIATS
HISTÒRIES DEL MUNICIPAL
ACTIVITATS AMB ELS AMICS
ACUDITS QUE FAN ÈPOCA
D’ÒPERA
COBLES i ORQUESTRES
RECOMANACIONS
AMB MOTIU DE

TÍTOL
Amb links per ampliar-les
Les que ens poden quedar més a l’abast
El teatre gironí de 1843 a 1846
Dues conferències, un seminari i una sortida
La pantera rosa i la 5a simfonia de Beethoven
Òpera a Girona entre 1843 a 1846
Orquestra Pizarro
Suggeriments de fragments musicals
De Rigoletto, que es representarà al Liceu

PÀG.
2
6
8
16
19
20
25
32
33

►
►
►
►
►
►
►
►
►

NOTÍCIES
QUI

QUÈ, QUAN ON …

Mort inesperada de la gran
soprano Edita Gruberova
Soprano, especialista en coloratura,
molt estimada a Catalunya
..M. Platea.. ..Scherzo..
..Mundoclasico.. ..Codalario..

Conferència del
Jaume Radigales
Amb el títol L’òpera. Present i reptes

de futur de l’obra d’art total
..A l’Operem..

Inici del club de lectura
Llibres i òpera.
A la Biblioteca Pública Carles Rahola
..A l’Operem..

Presentació
d’Il barbiere di Siviglia
Preparant la sortida a Figueres
..A l’Operem..

Realitzada la sortida a
Figueres per a veure
Il barbiere di Siviglia
S’hi ha anat en bus des de Girona.
Amb participació de 67 persones
..A l’Operem..
..Sobre la producció..

Maite Mer i Jordi Mas
amenitzaran el recital-sopar
de Nadal dels Amics
La soprano i el tenor estaran amb els
Amics de l’Òpera en la vetllada que
coincideix amb la tradicional trobada
anual. Activitat oberta, amb inscripció
..Al web..

La soprano Maite Mer actua en
el concert de Sant Narcís amb la
Principal de la Bisbal
La soprano, fundadora dels Amics de
l’Òpera de Girona, va cantar a l’Auditori
de Girona. ..Al web..

Calendari allargat
ANAR-HI

La soprano barcelonina Serena
Sáenz obté el primer premi del
concurs Montserrat Caballé
Amb una tessitura de soprano lleugera,
l’ha obtingut per decisió unànime del
jurat i el públic
..Al web.. ..Ritmo..

Valoracions positives del
War Requiem del Liceu
Aquest oratori de Britten s’ha
representat semiescenificat al
Liceu aquest mes d’octubre.
..Al web..

Crítica d’ Il Barbiere di
Siviglia dels de Sabadell
Comentaris d’Albert Ferrer
Flamarich de la sessió d’estrena
a Sabadell
..Al web..

Francesc Prat serà el nou
director de la GIOrquestra
Quan la formació celebra el desè
aniversari de la seva creació.
..Al web..

Netrebko ha hagut de ser
substituïda a Viena
Havia de cantar el paper d’Abigail al
Nabucco però una dolència a l’espatlla va
forçar una intervenció quirúrgica.
..Al web..

Sobre el cinquantenari de la
intervenció de Pau Casals a
Nacions Unides
Comentari per Aina Vega, entre allò que
és particular i el que és universal
..Al web..

De com les operes i
sarsueles contenen
prejudicis i discriminació
Tema per al debat que afecta a
l’òpera i a moltes arts
..Al web..

Un grup de pressió hindú
demana que no es programi
l’òpera Lakmé
Ho han demanat al Washington Conert
Opera, que la té programada pel 2022,
al·legant que l’òpera de Delibes trivialitza
la religió i costums hindús
..Al web..

Valoració de l’òpera Andròmeda
encantada
Òpera d’Agustí Charles. Estrenada al
Palau el dia 28 d’octubre i protagonitzada
per María Hinojosa.
..Al web..

ENTREVISTA a la mezzo
Carmen Romeu
Entrevista recent a Ópera Actual
amb la cantant que ha fet la Rossina
a Sabadell i a Figueres amb Òpera
catalunya
..Al web..

ENTREVISTA al director d’orquestra Alberto Álvarez Calero
El director reflexiona sobre l’ofici a part de
comentar les últimes novetats en la seva
trajectòria
..Al web..

ENTREVISTA a la directora
artística Elisabete Matos
Soprano que ocupa la direcció artística
del teatre San Carlos de Lisboa
..Al web..

Marc Busquets i el festival Lied
Life Victoria de Barcelona
El director artístic del magnífic festival
que adopta el nom de Victoria de los
Ángeles parla sobre les seves activitats
..Al web..

En homenatge a la revista
musical i les varietats
Sobre uns gèneres que de vegades
no s’han valorat adequadament.
..Al web..

La Fundació Castell de Peralada
inicia la digitalització dels seus
fons
Hom preveu que una primera fase finalitzi
el 2023. ..Al web..

25

L’Escola d’Òpera de
Sabadell celebra el seu
25è aniversari
Projecte impulsat per Mirna
Lacambra.
..Al web..

Sobre les òperes que tenen
escenes de por
Majo Pérez repassa els títols
operístics que presenten moments
que suggereixen situacions de por.
..Al web..

La mezzosoprano Cecilia Bartoli
treu on nou disc
CD

Amb el títol Unrelease recopila material
inèdit anterior. Amb la casa DECCA.
..Al web..

Un disc de cançons antigues:
Cantigas del este de Francia
CD

Per Eduardo Paniagua i el grup Música
Antigua. Amb la casa Pneuma
..Al web..

La soprano Renée Fleming i el
pianista Yannick Kézet-Séguin
canten a la natura
CD

CD amb el títol Voices for Nature: The
Antropocentre. Per DECCA
..Al web..

Alma Malher, un caràcter apasionado

LLIBRE

Biografia d’un personatge ben interessant. Per Cate
Haste. Esposa que fou de Gustav Malher i que va
conèixer molts personatges del món de la música i la
cultura. Edit. Tauris, 2020.
..Al web..

Elvira de Hidalgo, de prima donna a
maestra de Callas
LLIBRE

Biografia de la soprano aragonesa, formada al Liceu
de Barcelona. Fou professora de Maria Callas
..Al web..

Los compositores rusos de los
siglos XIX y XX
LLIBRE

Per Liudmila Nikitina. En una traducció al
castellà de l’ditorial Arpegio, 2021
..Al web..

ACTIVITATS
Emocions corals, pel Cor Maragall
1-XI
(12h)

Tradicional concert del cor gironí. Amb direcció
de Sara Pujolràs i Joan Sadurní al piano
..Al web..

Girona

War Requiem, de Britten. Funció
escenificada
2-XI
(19h)

Amb Matthias Goerne (baríton), Tatiana
Pavlovskaya (soprano) i Mark Padmore (tenor).
Amb l’orquestra i cor del Liceu
..Al web..

Barcelona

El barber de Sevilla, de Rossini
6-XI
(18,30h)

El programa Òpera Catalunya porta la
representació de l’òpera de Rossini al Palau
de la Música Catalana. Amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès i el cor de l’AAOS
..Al web..

Barcelona

El cicle de lieder de Schubert Die schöne
Müllerin (la bella molinera)
8-XI
(20h)

Pel baríton Iker Arcayürec i el pianista James
Baillieu, en el marc de Life Victoriia barcelona. Al
recinte modernista barcelonó de Sant Pau.
..Al web..

Barcelona

PROJECCIÓ de l’òpera sencera:
Salomé, de Richard Strauss
9-XI
(19,15h)

9-XI
(19h)

9-XI
(19h)

En DIFERIT, es passa la versió del Festival de
Salzburg del 2018. A l’espai cultural de La Cate
..Al web..

Figueres

Winterreise (Viatge d’hivern),
de Schubert
Amb el tenor Ian Bostridge i el pianista
Thomas Adès, a l’Auditori de Barcelona
..Al web..

Barcelona

El Llac dels Cignes, de Txaikovski,
pel Ballet de Moscou
A l’Auditori de Girona
..Al web..

Girona

Recital predominantment barroc
de la soprano Sonya Yoncheva.
15-XI
(20h)

Oferirà peces del seu últim disc amb la
Capella Mediterranea. Al Palau
..Al web..

Barcelona

Xerrada en viu amb el director
d’orquestra Antoni Ros-Marbà
A l’Aula Magna de la Casa de Cultura de
Girona. El director serà entrevistat a la
sala per Pol Avinyó. Organitzat pels
Amics de l’Òpera de Girona. ..Al web..

15-XI
(19h)

Girona

Pierrot Lunaire, de Schönberg
Amb el contratenor Xavier Sabata.
Al Liceu
..Al web..

16, 17 i
18-XI (20h)

Barcelona

Projecció de l’òpera Faust, de
Gounod, als Cines Olot
18-XI
(20h)

En una funció realitzada al Teatro real de
Madrid, amb Piort Beczala, Marina rebeka,
Luca Pasaroni,. I la direcció escènica d’Àlex
Oller (de la Fura dels Baus). ..Al web..

OLOT

CONCERT LÍRIC amb peces
del Don Giovanni, de Mozart
20-XI
(20h)

Alba Fernández (soprano), Marc Sala (tenor),
Toni Marsol (baríton) i Josep Buforn (piano). A
St. Cugat. ..Al web..

Club de lectura a la B.P.Carles
Rahola. Victor Hugo i Rigoletto
25-XI
(18h)

S’analitzarà la relació de l’obra teatral El rei
es diverteix i l’òpera de Verdi. ..Al web..

Sant Cugat del
Vallès

Girona

L’òpera Rigoletto, de Verdi
Amb, entre altres, C. Maltman, B.
Bernheim, Josep Bros, Olga
Peretyatko. Al LIceu
..Al web..

del 28-XI
al 19-XII

Barcelona

Romances i duet de sarsuela en
el 150 aniversari Amadeu Vives
Amb el tenor Joan Bros i la soprano
Rocío Pérez, al Palau, amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès i el Cor de cambra
del Palau i el de l’AAOS. ..Al web..

29-XI
(19h)

Barcelona

L’òpera Orpheus, de
Telemann

30-XI

Per la B’Rock Orchestra i la direcció de
René Jacobs. Al Liceu. ..Al web..

(18h)

Barcelona

Conferència d’apropament a
l’òpera Rigoletto, de Verdi
2-XII
(19,30h)

Serà comentada per Pol Avinyó a la Casa de
Cultura de Girona. Gratuït, amb inscripció
..Al web..
Números anteriors

Girona

Calendari allargat

Històries del Municipal
EL TEATRE GIRONÍ DE 1843 A 1846
Els anys que hem triat, no perquè resultin rodons, evidentment. Corresponen a un moment de
la vida del teatre de la ciutat de Girona de la que hom guarda poca documentació: no massa a
l’arxiu del teatre (AMGI –Arxiu Municipal de Girona-)
i gairebé gens de la premsa. Recordem que el
coliseu gironí no tenia un nom específic abans del
1860, se l’esmentava com la casa de comèdies, el
teatre –només n’hi havia un- o popularment el
Pallol. L’anàlisi de la vida del local ens anirà bé per
relacionar-lo amb l’anàlisi de la producció operística
que aportem en aquet mateix butlletí, més avall.
Imatge 2.- Gravat de sant Pere de l’església de sant Nicolau de
l’any 1844. Gravat a l'acera la col·lecció 'España. Geronne'

ELS EMPRESARIS
En la temporada precedent les persones que
assumirem la tasca empresarial foren membres de la
companyia lírica, concretament Pietro Donatutti, Ferran
Martorell i Miquel Bosch (dos dels principals músics i el
tenor Martorell). Intentaven assegurar la continuïtat de
l’activitat a Girona. Ja vam detectar que les coses no
deurien anar gaire bé, donat que conservem mostres
abundants de conflictes laborals amb els artistes (veieu els
Operem no 81 –pp. 24 a 29- i no 82 –pp. 23 a 27-).
A inicis del 1843 consten com a empresaris del teatre
Felipe Flores i Jaime Albert. Ambdós actuaven en
representació d’una societat formada per Joaquim Grases, Joan Sabadi, Pius Boix i Trintxet, Antonio (?)
Sormany i Miquel Armengol.

Un conflicte complex per la titularitat del teatre entre 1845 a 1846
El 1845 es produí un conflicte considerable pel que fa a la concessió del lloguer del teatre aquell any,
que havia recaigut novament en Felipe Flores i Félix Pagés, que con ja hem vist actuaven com a
representants d’un grup
d’empresaris. De fet es
produí un litigi que generà
força
documentació
Una assignació d’empresaris
conservada
quan
el
governador
civil va
impugnada va provocar un llarg
impugnar la concessió de
lloguer del teatre
litigi entre l’Ajuntament i els
atorgada per l’Ajuntament,
al·legant que no s’havia
llogaters, de mitjans 1845 a 1846
seguit
el
procediment
legalment
establert.
Així ho fixava un ofici de
governació del dia 18V-1845 (AMGi. Teatre, lligall 5). En conseqüència l’alcalde ho comunica als dos empresaris en un ofici de
1-VI advertint-los que no poden seguir fent us del local (AMGi. Teatre, lligall 7). Els empresaris van recórrer

i la cosa va derivar en un contenciós en els tribunals. Cap al maig del 1846 el conflicte deriva cap al
nomenament d’una comissió d’arbitratge, formada per un pèrit per part dels empresaris (concretament
Benet Escarrà, metge), un de l’Ajuntament (en la persona de Ramon Sambola, hisendat) i un tercer
personatge “neutral” consensuat pel dos primers (tasca assumida per Felip de Martínez, hisendat). La
tasca dels pèrits va resultar complexa i amb dimissió del tercer membre que havia de dirimir. Mentrestant
els empresaris recusats segueixen exercint de titulars, com a mínim en alguns moments, donat que entre
l’abril i el juny de 1846 Felipe Flores paga diverses mensualitats de la contribució de contribució del
teatre. Entre el juny i juliol els perits mediadors
proposaren uns acords arbitrals que sembla que
es van acceptar per les parts. A resultes
l’Ajuntament havia d’indemnitzar a l’empresa
representada per Felipe Flores la quantitat de
39.515 rals de velló, a abonar al llarg de quatre
anys1.
Imatge 2.- Rebut del pagament de la Contribució
industrial i de comerç corresponent al mes de maig de 1846.
Va a nom dels representant dels accionistes, en Felip Flores,
malgrat que en aquell moment s’estava posant en dubte la
legalitat de la cessió en lloguer que l’Ajuntamen thavia
atorgat a l’empresa. [AMGi Teat llig 7. Data7-VI-1846]

A parir del 3 d’agost de 1846 agafa el teatre al seu càrrec l’Ajuntament, mentre no es produïa algun
nous lloguer, però, com veurem, no ho va tenir fàcil, ni com a promotor d’activitats ni per a trobar llogater.
El mes de novembre es publicaven les condicions per a una nova subhasta per a llogar el teatre a
empresaris. El cost elevat del lloguer, instat pel governador, va dificultar trobar llogaters. Aprofitem per
dir que en aquells anys el paper de supervisió de teatres del govern civil, molt intervencionista en aquests
anys, va complicar i generar dificultats a l’Ajuntament en relació al funcionament el teatre, sense aportar
en canvi veritables suports, com a mínim que constin. En tot cas es va acabar el 1846 sense haver-se trobat
nous empresaris per al coliseu gironí. Per aquet motiu l’Ajuntament va concedir directament a dues
companyies, una operística i l’altra teatral, l’explotació del teatre, sense costos, entre el 23 d’agost de
1846 i fins al diumenge de carnestoltes del 1847 [veieu del DOCUMENT I]. La següent temporada, 184748 va resultar, en canvi, força més planera, però aquest és una fase nova de la que parlarem en altra
ocasió.

DOCUMENT I.- Cessió gratuïta del teatre a dues companyies, una de cant i
l’altra teatral de de l’agost 1846 fins al febrer de 1847.
“El Escmo Ayuntamiento de esta Capital cede la Casa teatro a D. Pedro Donatutti Director de la Compañía
lírica y a D. Odón Payés de la de verso por lo que resta de año cómico actual, a empezar el día veinte y tres
de Agosto de mil ocho cientos cuarenta y seis y concluirá el domingo de carnaval de mil ocho cientos
cuarenta y siete, para que puedan hacerse en él las representaciones de canto y verso, bajo lo pactos
siguientes.

1

Un resultat interessant que produí l’extinció definitiva del contracte fou la realització d’un detallat inventari, que ocupa
nou pàgines, que esmentava tots els objectes mobles del teatre i que, a més, en quantificava el valor econòmic estimat a
parer de les dues persones que van realitzar l’inventari, que van ser Ignasi Figueras (en representació de l’Ajuntament) i
Miquel Prunell (nomenat per l’empresa cessant. La valoració total dels objectes la van fixar en 12.589 rals de velló (AMGi,
Teatre, lligall 5. Data de 11-VI-1846). La persona externa a l’Ajuntament, M. Prunell, va cobrar 100 rals per la tasca de taxació
i uns mossos que van ajudar a moure els objectes 24 rals entre tots.

1º Disfrutarán de la Casa teatro sin ningún género de retribución y por los días que cada una de las
compañías se sirva de él al objeto de dar funciones, con la salvedad empero de quedar el teatro a
disposición de la Autoridad para el caso de que algún acontecimiento de general interés y que deba
solemnizarse exija ocuparlo en obsequio del público, y con condición de que los actores en tales
casos lo tengan desembarazado con anticipación a la hora que se señalare. Esta obligación está en
harmonía con la autorización y prevenciones que hace el Sr. Gefe [sic.] Político en oficio de veinte
del actual.
2º Para que este contrato tenga cumplido efecto y ninguna de las compañías pueda separarse hasta la
época señalada en el pacto anterior, se comprometen ambos Directores a garantir esta obligación,
o bien con una fianza idónea que responda de cuatro mil reales de vellón cada uno, o en su defecto
que se deposite igual cantidad de los primeros ingresos que tengan lugar en la temporada de ferias,
en poder de la persona que se designará por el Ayuntamiento, y cuya suma no se soltará hasta
cumplidos los compromisos a que están sujetos.
3º Vigente y ratificado el programa firmado entre los S.S. abonados y los citados directores, omitiese la
objeción de fijar el número de funciones que tendrán que poner en escena, debiendo ser las que en
aquel se prescriben, teniendo entendido que éstas se suspenden si sobreviniese alguno de los casos
previstos por las contratas teatrales, por efecto de algún desgraciado acontecimiento.
4º Será de su deber el procurar la conservación de todos los enseres y decoraciones propios del cuerpo
municipal. En caso de malbaratarse, romperse o estropearse por inercia o malicia, quedará
responsable el Director que corresponda de su pronta recomposición.
5º
En las noches que se celebren bailes públicos o de convite en la casa teatro, de que tendrán
conocimiento ambos Directores, darán las funciones menos complicadas, o de corta duración, de
manera que concluyan a las diez en punto.
6º Los S.S. del ayuntamiento como a dueños y administradores del patrimonio comunal, se reservan a
todas horas poder entrar en la referida Casa teatro, tanto de día como de noche sin pagar cantidad
alguna.
7º En las noches de iluminación, en que tenga que estarlo el teatro para solemnizar alguna festividad,
tendrá obligación el director que trabaje, de verificarlo a sus costas, pudiendo para sufragar este
gasto extraordinario aumentar la entrada de tres cuartos.
8º
Para poner coto a la multitud de beneficios con que acostumbran las compañías hacer abuso,
perjudicando los intereses de los S.S. abonados, únicamente disfrutarán durante este año cómico
el Director de canto siete beneficios, y ocho el de veros, que podrán distribuir entre los actores del
modo que juzguen conveniente.
9º y ulto . Tendrán obligación de funcionar ambas compañías, si así se dispusiese, para un beneficio, que
sin prejuicio de los anteriores cedidos, disfrutará la casa de expósitos de esta ciudad, después de
pagarse los gastos.
Tanto el Exmo. Ayuntamiento como los Directores abajo firmados prometen mutua y recíprocamente
cumplir puntualmente lo estipulado, bajo obligación de sujetarse al tribunal competente el que se
separe de lo pactado, recayendo contra la infracción la responsabilidad a que haya lugar en justicia.
Gerona veinte y cuatro de Agosto de mil ocho cientos cuarenta y seis. Los tildados. = los = y salir = no
valen.
[i segueixen les signatures: Veieu la IMATGE 7]
(AMGi. Manual d’acords municipal de 1846, RG. 14055, Folis 101 Anvers, 101 Revers i · 102 Anvers)

O sigui, que des de finals del mes d’agost el teatre va ser cedit directament per l’Ajuntament a dues
companyies, una operístic ai l’altra teatral, que s’alternaven. La municipalitat es guardava el dret, en
benefici propi, de cedir el local per al balls (activitat que solia resultar rentable). Pel que fa als beneficis (o
sigui, sessions, que calia pagar a part de l’abonament, la recaptació neta de les quals anava a favor d’algun
artista a qui se li dediqués la funció), es limitaven per a no fer-ne abús, amb un màxim de set per a la
companyia d’òpera i de vuit per a la de teatre. A part anaven una funció de benefici, a dona per cada
companyia si l’Ajuntament la reclamava, amb l’ingrés destinat, un cop deduïdes les despeses de
funcionament, a beneficència en pro de l’hospici gironí. Cal destacar, finalment el protagonisme que una
comissió d’abonats jugava establint compromisos amb les companyies (aparat 3r).

FUNCIONAMENT
Cal tenir present que al llarg del segle XIX, i ja per tradició
anterior, les temporades funcionaven per anys còmics. O sigui,
Anys còmics: Les temporades
temporades que començaven per Pasqua de Resurrecció i
teatrals anaven de Pasqua a
acabaven amb el Carnestoltes. La Quaresma interrompia les
carnestoltes de l’any següent
funcions, per motius religiosos, ja que s’exigia un temps de
reflexió i dol en commemorar-se la mort de Jesucrist. Pel juliolagost hi podia haver també una pausa estiuenca, moment que
les companyies podien aprofitar per a fer petites gires entre poblacions de la zona. Durant la dècada en
què estem situats, en alguns moments, va coexistir en el teatre una companyia teatral i una altra de lírica,
situació que permetia donar diversitat a les funcions. En els quatre anys en què ens centrem, però, el que
més va dominar fou el gènere teatral. L’òpera és possible que només estigués present de nou des de finals
del 1846.
La manera d’assegurar la temporada era comptar, ja d’entrada, amb un nombre considerable
d’abonats. Hi ha aspectes, doncs, que no han canviat tant al llarg del temps. És interessant esmentar que
l’agost de 1846 l’Ajuntament va fer una reunió amb els abonats, a instàncies del governador, per tal de
consultar si mereixeria interès la presència de dues companyies en la temporada 1846-47, una de ver si
l’altra de cant [en parlem en aquest butlletí, més endavant, a la secció D’òpera].
També ajudaven apreciablement als números comptables del teatre els lloguers del local per a
realitzar-hi balls. Tenim constància sobretot dels balls de carnestoltes, però també per Fires i altres en
moment diversos, tant “públics com privats” que determinats carrers o particulars organitzaven llogant
el teatre (d’aquets darrers en tenim notícia en un balanç del 16-IX-1946, AMGi. Teatre, lligall ). Més
acotats, com a mínim, de balls (consta en un document de data 16-IX-1846 que dóna raó dels balls
celebrats en el teatre entre l’abril a mitjans setembre. AMGi. Teatre, lligall 7·1). Hom pot fer una estimació
que en l’any natural 1846 es deurien celebrar no menys de vint balls al coliseu gironí. Sabem el nom d’una
persona que es dedicava a recaptar els pagaments de balls públics, era la Senyora Magdalena González.

DIFICULTATS AL PALLOL ENTRE 1844 A 1846
Com veurem, hi va haver vida al teatre gironí en les dates que considerem. Però la vida de faràndula
deuria resultar disminuïda per algunes dificultats. Diverses causes podrien haver reduït o eliminat en
alguns moments l’activitat al teatre:
a) Deficiències d’infraestructura de l’edifici. El 1839 es va presentar a l’Ajuntament un pla de millores
de la casa teatre, elaborat per
l’enginyer de Girona Antonio
Matamoros, que implicava
una despesa de 26.236 rals
Un edifici deficient que
de velló, quantitat que
s’esperava assolir a partir del
mai
s’acabava
d’arreglar
lloguer del teatre durant tres
anys, a raó de 12.000 rals
anuals. Però posteriorment
van anar sorgint noves
despeses per al teatre i no es van poder efectuar totes les millores previstes, sense que puguem
precisar quins foren els aspectes afectats. Existeix un ofici del governador objectant que hi ha
aspectes de la normativa estatal de teatres (de la Reial Ordre de 17-IX-1834) no resolts en el
pressupost de millores a realitzar en el coliseu recentment aprovat per l’Ajuntament gironí, com en
el cas de la il·luminació (ofici de 12-V-1845. AMGi, Teatre, lligall 5). Malgrat les deficiències, de fet
cròniques, d’un edifici que s’havia anat composant per afegitons, el coliseu gironí no va restar pas
tancat per períodes massa llargs durant els quatre anys que considerem.
b) Anul·lació d’una adjudicació de lloguer del teatre que es va produir a mitjans 1845, com ja hem vist,
produint-se una crisi que durà una mica més d’un any. Contrastant amb la falta de documentació a
l’arxiu teatral, resulta que sí que existeix força paperassa de l’afer. Ben segur que el conflicte va
perjudicar la vida teatral de la ciutat.

c) Fallida econòmica del director de la companyia de vers que actuava el 1846-47. Situació que es va
produir força a començament d ela temporada i que va deixar a artistes i al teatre en una situació
difícil, com veurem quan ens referirem a aquesta temporada.
En definitiva, que les circumstàncies que envoltaven la casa de comèdies no van ser massa favorables
en els quatre anys que analitzem.

Imatge 3.- Capçal imprès de l’Ajuntament gironí emprat en els afers del teatre el 1843. Es va usar en un lliurament
econòmic als empresaris Flores i Albert (AMGi. Teatre, lligall 5. Data de 12-II-1843)

LES QUATRE TEMPORADES
Donat que la informació és dispers ai no molt abundant, començarem fent una enumeració de dades,
més o menys puntuals, de les que disposem, abans de comentar la tònica de cada un dels quatre anys
còmics. Ho fem en el QUADRE I.
QUADRE I.- Activitats de les que tenim constància al Pallol en els anys còmics 1843 a 1846
Moment
TIPUS
COMENTARI
Referència
Any
13-V-1843
còmic
184344
Fires 1843

Teatre
d’aficionats

Balls: 3 en el Es conserven butlletes amb la
teatre i tres relació d’ingressos
saraos de carrer

Lloguer
d’una
llotja
de
beneficència
Lloguer
d’una
Abril
1844
llotja
per
3
Any
funcions
còmic
Lloguer
d’una
A partit 15llotja
de
1844VI-1844
beneficència
45
Nomenament
XII-1844
d’un
censor
teatral
24, 26 i 30-I Balls
de
i 2, 4 i 4 –II- carnestoltes
1845
Temporada
1843-44

Es tracta d’una funció que va
portar
polèmica
amb
l’Ajuntament

Joaquim Valls i Joan Danès
lloguen a mitges la llotja: 800
lliures en total.

A l’Arxiu Municipal, Teatre, lligall 6 s’hi
guardà una carpeta amb l’expedient de
documents relacionats amb una
polèmica entre els
aficionats i
l’Ajuntament
Es conserva un full comptable, factures
i fulls d’ingressos porten signatura de
l’encarregada
dels
cobraments,
Magdalena González. (AMGi, Teatre,
lligall 3, molts dels documents amb data
de desembre)
Consta en una comptabilitat: AMGi.
Teatre, lligall 6. Data del document 22-XI1844

Joaquim Valls lloga la llotja per
33 rals.

Consta en una comptabilitat: AMGi.
Teatre, lligall 6. Data del document 22-XI1844

Joan Urgell i Vicenç Oliva lloguen
la llotja a mitges per 640 rals en
total

Consta en una comptabilitat: AMGi.
Teatre, lligall 6. Data del document 22-XI1844

Ho demana governació i
l’alcaldia proposa a Francesc
Escarrà, que accepta

AMGi. Tatre, lligall 5. Documents de 10XII-1844, 17-XII i 21-XII

Es conserva la
municipal impresa.

AMGi, Teatre, lligall 5. Data de l’imprès
municipal de 23-I-1845

normativa

QUADRE I.- Activitats de les que tenim constància al Pallol en els anys còmics 1843 a 1846
Moment
TIPUS
COMENTARI
Referència
Any
còmic
184546

IX-1845

XI a XII1845

I-1846
15, 19, 22,
23 i 24-II1846

Any
còmic
184647

IV, V i VI
del 1846

IV-1846

De final de
juny a 15
setembre
1846
Del 23-VIII
1846 fins
febrer
1847
Durant la
temporada

Hi
ha
una L’autor (director) de la L’AMGI, Teatre, lligall 5 conserva un
companyia era Juan de Dios esborrany d’unes indicacions de
companyia
Lirón
l’Ajuntament dirigides al governador
teatral
Es donà una La primera dama Josefa Reyes
disputa
entre no estava d’acord amb el paper
assignat a La Jura de Santa
actrius
La
companyia
teatral de Lirón
està actuant
Balls
de
carnestoltes
Consten rebuts
de pagament de
contribucions
Consta com a
director de la cia
dramàtica
Antoni Sala, que
es declara en
fallida.
Perís continuïtat
companyia
teatral

S’alternen dues
companyies:
d’òpera i teatral

Gadea
El director teatral Lirón es
queixa al governador que li
reclamen
que
pagui
contribucions
Hi ha un avís públic municipal
imprés

sobre els preus de les entrades, de data
19-IX-1845
AMGI. Teatre, lligall 4. Diversos fulls
relacionats amb la disputa.

Segons conta en un ofici que el
governador dirigeix a l’Ajuntament el 22I-1846 (AMGi. Teatre, lligall 7, carpeta 1)
AMGi. Teatre, lligall 6. Imprés amb data
14-II-1846

Paga la contribució l’empresari
del teatre Felipe Flores.

AMGi. Teatre, lligall 7, on es guarden tres
rebuts mensuals de pagament de la
contribució industrial i comercial.

En algun document es qualifica
la fallida de fraudulenta. Això fa
suposar que el teatre deuria
estar uns tres mesos inactiu,
segons constatem a continuació

El primers documents, del dia 11-IV1846, que esmenten la fallida, són oficis
del governador (AMGi. Teatre, lligall 5)

Ajuntament permet a la
companyia que ha quedat sense
director continuar treballant
completant
la
quinzena
d’abonaments
pendent.
a
resultes de l’incident
Hom cedeix gratuïtament el
teatre als directors Pietro
Donatutti (òpera) o Odón Payés
(teatre)

Per tal d’ajudar a les famílies d’actors que
han quedat damnificats per la fallida
d’Antoni Sala i amb la condició que
reemplacin el personal artístic que s’hagi
perdut (AMGi, Teatre, Lligall 7. Esborrany
manuscrit de data 22-VI-1846.)
Segons consta en el manual d’acords
municipal en sessió del 24 d’agost de
1846 (Manual acords municipal de 1846,
RG 14055, Folis 101 Anvers, 101 Revers i
· 102 Anvers)
AMGi. Teatre, lligall 7·1. A 16-X-1846
AMGi. Teatre, lliagall 3 (sense data)

Balls en diverses S’havien celebrat al teatre 14
balls públics i privats des de
dates
l’abril al 16 de setembre. I per
Fires (com a mínim el 31-X i el 5XI de 1846)

Imatge 4.- Notificació d’ingressos obtinguts amb els
balls de nit del dia 3 de desembre del 1843, amb la
signatura de l’encarregada dels cobraments, la Magdalena
González (AMGi. Tetare, lligall 3)

El 1843-44 consta que hi ha al teatre una
companyia teatral d’aficionats. Per cert que fa
difícil de precisar què s’entenia per companyia
d’aficionats en aquell moment perquè, de
vegades, veiem actuar a aquestes tropes durant
força temps i amb una freqüència molt alta de
representacions. En el cas del 1843 la

documentació ens permet saber que a mitjans any els promotors, i segurament actors, eren alguns
militars i civils gironins: “varios jefes y oficiales de la guarnición y algunos empleados de esta ciudad,
suplican a V.E. se sirva favorecerles con sus asistencia” segons conta en una invitació a assistir, a la llotja
municipal, a la funció del 31 de maig del 18432 (AMGi, Teatre, lligall 6). Possiblement el mateix dia de la
representació es van presentar a oferir explicacions,
sembla que sense resultats, a ajuntament, que se sentia
L’Ajuntament es va ofendre molt
agreujat, dos representants dels actors aficionats,
amb una companyia teatral
concretament Antonio Sans i el capità José Sendrera,
segons consta en unes notes signades pel Marquès de La
d’aficionats per una falta de
Torre (AMGi, Teatre, lligall 6, sense data). Sembla, en
protocol (31-V-1843)
aquest cas, que es va tractar d’una actuació puntual,
però val la pena d’esmentar-la per la polèmic ai
documentació que va generar. No trobem constància d’una temporada operística en l’any còmic 1843.
Del 1844-45 tenim especialment poca informació. Hom troba els habituals balls de carnestoltes del
1844. Per a l’abril tenim constància del lloguer d’una llotja per a tres funcions i un altre lloguer de llotja a
partir del 15 de juny. A més pel mes de desembre, el governador insta l’Ajuntament a que s’agafi un nou
censor teatrals, donat que plegava l’anterior: el nomenament va recaure en l’advocat Francesc Escarrà.
Tot indica un funcionament del Pallol però no sabem en quin grau d’intensitat. Sembla que hi va haver
teatre però no òpera.
En la temporada 1845-46 tenim notícies (com a mínim de setembre de 1845 al gener de 1846) d’una
companyia teatral professional dirigida per l’autor (paraula que
equivalia en aquell moment a director de la companyia) Juan de Dios
Les primeres actrius
Lirón. Sabem que la primer actriu era Josefa Reyes, donat que
disputaren pels rols
aquesta va reclamar pel repartiment de papers entre la primera
actiu, la segona dama i la dama jove, litigi que arribà a provocar
que els tocava
consulta a teatres de la ciutat comtal amb la col·laboració de l’alcalde
representar
de Barcelona. En vam parlar a l’Operem n 26, II-2017, p.4.
És a mitjans de la temporada que el governador reclama el
cessament del lloguer del teatre que tenia el grup d’empresaris representants per Felipe Flores, cosa que
va provocar un complicat litigi legal que deuria durar de maig a juliol del 1846.
En el període 1846-47 , malgrat i en mig del litigi per la titularitat empresarial pel lloguer del teatre,
havia en funcionament una companyia teatral professional dirigida per Antoni Sala. Cap al mes d’abril,
setmanes després d’iniciada la temporada, l’empresari de la companyia es va declarar en fallida. Hem de
suposar que va fugir sense efectuar indemnitzacions entre els actors. Així ho suposem perquè tant
l’alcalde com el governador parlem de fallida fraudulenta. Les autoritats també van dir estar preocupades
pels artistes i les seves famílies, que havien quedat sense recursos a la ciutat. El teatre deuria restar inactiu
pràcticament tot l’abril i fins a final de juny, com a mínim. A final de juny es va donar permís als actors
que havien quedat a l’atur per tal que continuessin actuant, completant la quinzena d’abonament que
havia quedat sense realitzar, amb la condició que havien d’haver acabat a 15 de setembre i obtenir
suplents per als artistes que havien marxat. No tenim constància de si efectivament es van dur a terme
tals actuacions.
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Per cert, que l’esmentada invitació dirigida a l’Ajuntament va ser considerada ofensiva per la municipalitat que comunicà
que no es faria ús de la invitació. Entenem que el problema és que els aficionats havien ofert places pes a la llotja municipal
als consellers de l’Ajuntament. Resultant, però, que l’Ajuntament ja tenia el dret d’us de dit allotja sense cap tipus d’invitació.

A sobre l’encapçalament del document amb una
vistosa impressió de les diverses que utilitzava en
l’època l’Alcaldia Constitucional de Giona

Imatges 5 i 6.- Ofici de
l’alcalde de Girona
dirigit al governador
comunicant la negativa
a pronunciar-se del
pèrit neutral que havia
de desempatar en el
conflicte per la
titularitat del lloguer
del teatre que hem
comentat es va produir Signatura del document per l’alcalde, Ventura
entre 1845 i 1846
Mercader Pallola (que presidí l’Ajuntament
(AMGi. Teatre, lligall 7.
entre 2-I-1846 a 1-I-1854)
Data de 26-V-1846)

Per l’agost de 1846 s’està preparant un contracte del teatres amb sengles companyies, una de vers i
l’altre de cant. La idea era que la companyia o companyies que es
contractés completessin la interrompuda temporada 1846-46 i que
L’alcalde de Girona fa
continuessin durant l’any còmic 1847-48. No sabem quan va
empresonar els actors
reemprendre’s el final de la temporada amb les noves companyies.
Tot indica que per Fires (final octubre a inics novembre) el teatre
teatrals que no volien
ja estava de nou en activitat. Però la situació no deuria resultar
actuar per ser poc rentable
fàcil. La companyia teatral va viure de nou fortes tensions. Ara
l’organitzador era el mateix Ajuntament que es va permetre, ni
més ni menys, que arrestar als actors, que no volien treballar per considerar no rentable l’activitat. Potser
algun dia en parlarem amb més detall d’aquest interesant conflicte.

Hem intentar ordenar el que sabem de la vida teatral del teatre de comèdies gironí en
un període de quatre anys dels que tenim poc informació i que van presentar diverses
dificultats per al coliseu de la ciutat.
joan manel barceló sitjes, octubre 2021

Imatge 7.- Signatures en el darrer dels tres
folis que recullen els acords de cessió del
teatre des de l’agost del 1846 al final de
Carnestoltes de 1847, el text del qual hem
transcrit com a DOCUMENT I (AMGi. Manual
d’acords municipal de 1846, RG. 14055, Folis
101 Anvers, 101 Revers i · 102 Anvers. Data de
23 d’agost de 1846)

CONFERÈNCIA DE JAUME RADIGALES (13-X)
El conegut musicòleg, professor universitari i presentador radiofònic, Jaume Radigales Babí va venir a
Girona el dilluns dia 13 d’octubre, invitat pels Amics de l’Òpera per a oferir un estat de la qüestió sobre
el món operístic que ens envolta. El títol va ser L’òpera. Present i reptes de futur de l’obra d’art total. A
l’acte hi acudiren més de setanta persones. Després d’una emfàtica dissertació, s’obrí el torn de
paraules, amb una notable aportació d’ interpel·lacions al conferenciant, fins al punt que es va demanar
que es fessin les últimes preguntes i comentaris quan la durada de l’acte amenaçava d’excedir del temps
habitual. Mostrem unes instantànies de l’acte (fotos Pilar Vinyet)

↑Presentació amb la Montserrat Geronès
Panoràmica del públic →

PRIMERA SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA (21-X)
Organitzat per la biblioteca Pública Carles Rahola de Girona, el dijous 21 d’octubre tenia lloc la
primera sessió d’un club de
lectura que es centra en la
relació entre les òperes i els
llibres. És la tercera edició
consecutiva i s’enmarca en el
programa LiceuBib. El grup està
coordinat per Maria Àngels
Prats i actua com a conductor
Joan Manel Barceló, dels Amics
de l’Òpera de Girona. La
primera sessió en va relacionar
amb l’òpera Ariadne auf Naxos,
de Richar Strauss.

CONFERÈNCIA D’APROPAMENT A Il barbiere di Siviglia (25-X)
Per tal de facilitar la preparació de la sortida a Figueres on es va anar a veure Il barbiere di Siviglia de
Rossini, els Amics van organitzar una sessió d’apropament a l’obra. En va parlar en Joan Manel Barceló a
la casa de Cultura de Girona el 25 de novembre amb l’assistència d’una quarantena de persones.

Un moment de la xerrda (foto Toni Quinatana)

SORTIDA, AMB BUS, A VEURE IL BARBIERE A FIGUERES (31-X)
Tancàvem el mes d’octubre, o sigui, el dia 31, en plenes Fires de Girona acudint al teatre El Jardí de
Figueres per a presenciar l’òpera de Rossini Il barbiere di Siviglia, activitat en la que s’han inscrit 67
persones. Es tractava de la producció que el programa Òpera Catalunya fa córrer pel país, amb el grup
de Sabadell. Donat que a Girona es preveu que aquesta temporada només arribarà un dels tres
espectacles habituals, els Amics hem optat per anar allà on puguem veure les òperes: Si la muntanya no
va a Mahoma ...

El teatre El jardí de
Figueres a la mitja
part d’Il barbiere. →

Al final, en els
Aplaudiments ↓

E

ELS

La Pantera Rosa i la 5a Simfonia de Beethoven
(de l’any 1966)

Veiem a la Pantera esforçant -se a participar en la música clàssica al títol
Pink, Plunk, Plink.
Dibuixos dirigits per Hawley Pratt

D’ ÒPERA

En els dos darrers números de l’Operem analitzaven l’activitat operística a la ciutat en l’any còmic del
1842. La informació era relativament escassa, sobretot pel que fa a la premsa. Doncs bé, en els quatre
anys que aquí presentem la informació encara és força menor. El repte, però, consistirà en revisar què
podem saber del període.
Només tenim notícia d’activitat operística per als anys còmics 1843 i 1846. No sabem què passava amb
l’òpera el 1844 i el 1845. De fet que Enric Claudi Girbal no esmenta companyia lírica entre 1844 i 1845,
amb la molt escassa documentació en la secció Teatre
que es conserva a l’arxiu Municipal, com ja hem dit,
documentació que és força més abundosa en els anys
precedent si posteriors als que acabem d’esmentar.
Pel que fa als solistes de la companyia, Enric Claudi
Girbal ens n’esmenta els membres per als anys 1843 i
el 1846 (1893a). És curiós que l’any 1843 els membre
són exactament els mateixos que el 1842, any aquest
en el que es detectà una forta tensió amb els solistes,
alguns dels quals van intentar deixar el seu contracte.
Imatge 1.- Escena d’una representació a Londres de Lucrezia
Borgia l’any 1839, concretament al Her Majesty's Theatre (Teatre
de sa Majestat), gravat anònim, al Musée Carnavalet de Paris.
Aquesta va ser una de les òperes estrenades a Girona el 1846

QUADRE I.- Relació de solistes de la companyia lírica a Girona els anys 1843 i 1846 [GIRBAL 1893a]
Rol
Any 1843
1846
Observacions
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Mestre al cèmbal

Pietro Donatutti

?

Director orquestra

Francesco Berini

?

Soprano 1a
Soprano
comprimària
Contralt

Antonieta Aguió
Josefina Vidal

Antonieta Aguiló
Elisa Fioratti

Teresina Colombon

Adelaida Aleu

Comprimària
Tenor 1r

Ferran Martorell

Josefa Rodés
Gian Battista Bertolasi

El 1846 podria ser el mateix que el 1843 ja
que continua la seva esposa, Antonieta
Aguiló
Aquí hi deuria haver un canvi perquè tenim
notícia que F. Berini va estar a Barcelona
bona part d’aquell any3.
Esposa de Pietro Donatutti.

Colombon havia intentat deixar Girona el
1842
Ferran Martorell consta com a altre primer
tenor al T. de la Santa Creu de Barcelona (El
Barcelonés 14-III-1845 p.4)

Berini estava treballant a la Societat Filharmònica de Barcelona, on sovintejava amb les seves actuacions, fos com a
director o com a violinista (El Español, 20-V-1846 p.1 i 11-X-1846 p-1)

Tenor altre
Baríton

Ferran Rauret
Juan Astort

Joan Artigas
Paolo Baraldi

Baix 1r
Baix altre

Amtonio de Morelli
Benet Creus

Josep Rodríguez Calonge
Ramon Ros

Astort havia intentat deixar Girona el 1842.
[referència al cantant el 1843 en la imatge 2]

És interessant fer constar que Antonieta Aguiló Sallarés (10/XI/1817 – 10/III/1892) havia nascut a
Girona i estudiat al Conservatori del Liceu. De vegades també
apareix amb el nom d’Antònia Aguiló-Donatutti per motiu
Els artistes del 1843
dels eu casament amb el músic italià Pietro Donatutti.
coincideixen amb els de l’any
Tenim constatació que el baríton Juan Astort va participar
còmic 1842, malgrat les
cantant en un intermedi d’una funció teatral d’aficionats,
tensions que s’havien viscut
acompanyats per la banda militar del regiment Àfrica no 7, del
31 de maig del 1843 de la que es conserva el programa [veieu
IMATGE 2].

Imatge 2.- Programa imprès de la funció teatral d’aficionats, del 31-V-1843, en la que el baríton Juan Astort va intervenir
cantant en un intermedi. Es tracta de la representació que va originar un conflicte de protocol entre els promotors i
l’Ajuntament [AMGi. Teatre, lligall 6].

Pietro Donatutti obtingué
garanties i recolzament de
l’alcalde per al manteniment de la
companyia lírica en la segona
meitat de l’any còmic de el 1846

La programació d’òperes representa un espectacle car
i per això els promotors solien demanar, i sovint obtenir,
condicions més avantatjoses de cessió del teatre que
altres espectacles. Per a la temporada de l’any còmic de
1846 tenim una carta de Pietro Donatutti dirigida a
l’alcalde en què demana unes condicions que permetin
oferir òpera.

DOCUMENT I.- Carta de Pietro Donatutti dirigida a l’alcalde demanat
condicions adequades per a mantenir la companyia operística.
“Muy Ilustre Señor.
Don Pedro Donatutti por si y a nombre de los demás individuos que componen la Compañía Lírica del Teatro
de esta capital, con el debido respeto a V-S. hace presente:
Que habiendo accedido a dar funciones de canto conforme al programa que se circuló, y siendo por
consecuencia, precisa condición el que el abono subiera a la cantidad de seis mil reales conforme lo prometido
por la comisión de S.S. Abonados, y sin lo cual es imposible el que dicha compañía pueda cumplir con su
empeño, atendiendo por una parte a los excesivos gastos a que tiene que hacer frente y por otra parte la
escasez de las entradas, con motivo de la presente estación y el no ascender el actual abono a más que
cuatromil ochocientos reales escasos, a V.S. se dirige:
Suplicándole que con su influjo se digne arbitrar algún medio, que haga más llevadera la situación, o en
caso contrario relevándoles del compromiso que ha contraído con este público.
Gracia que espera conseguir de V.S.
Gerona nueve de Agosto de mil ochocientos cuarenta y seis.”

Imatge 3.- Datació i signatura de la
carta per part de Pietro
Donatutti

(AMGi. Tetare, lligall 7. Data de 9VIII-1846)

Les gestions amb l’Ajuntament deurien tenir èxit perquè poc després els directors de les companyies
lírica i la teatral, Pietro Donatutti i Odó Payés, respectivament, signaven un acord, que es comunicava a
l’alcaldia de la ciutat, de repartiment d’ingressos. L’acord reconeixia que la companyia lírica obtindria les
tres cinquenes parts de l’ingrés de 6.000 rals calculat per a cada quinzena de l’abonament. I amb data de
23 d’agost d’aquell 1846 els directors signaven un acord amb l’Ajuntament segons el qual es cedia
gratuïtament el coliseu fins a final de temporada (a l’acabament de carnestoltes del 1847).

DOCUMENT II.- Acord de repartiment d’ingressos per part dels directors d
de les companyies líric ai teatral. Agost 1846.
“Exmo. Sor.
Los abajo firmados, directores de las compañías de verso y canto de esta capital, se comprometen a seguir
el programa que presentaron al público, bajo las siguientes condiciones:
1ª El director de la de canto para seguir pide los tres quintos de seis mil reales, conforme se le ofreció, por
quincena.
2ª El director de la de verso se compromete a darle tres mil seiscientos reales que importan los tres quintos
de los seis mil por quincena, trabajando él y su compañía a todo evento por lo que resulte de producto tras el
último día de carnaval
Gerona 19 de Agosto de 1846.” [i signen Odón Payés i Pedro Donatutti]
(AMGi. Tetare, lligall 7·1. Data de 19-VIII-1846)

S’especifica en el document precedent que la companyia operística rebria 3.600 rals (tres quintes parts
del total) d’ingressos per cada quinzena teatral.

LES ÒPERES QUE ES VAN VEURE
Pel que fa al contingut operístic del període que considerem una altra vegada la font principal i quasi
única ens la dóna l’estudi clàssic de Girbal (GIRBAL, 1893b)

Data

QUADRE II.- Òperes i funcions líriques que coneixem a Girona entre 1843 a 1846
òpera
Autor
Estrena absoluta Estrena
a
Barcelona

1843

Il Giuramento

Mercadante 10-III-1837, Milà

1846

Ernani

Verdi

9-III-1844, Venècia

1846

Lucrezia Borgia

Donizetti

26-XII-1833 a Milà

1846

Nabucco

Verdi

9-III-1842 a Milà

22-XII1846

Nabucco

Verdi

“

7-XI-1839, Liceu
de Montsió
16-IV-1845,
Teatre Nou
29-VI-1840 al T.
de la Santa Creu
2-V-1844 al T. de
la Santa Creu

“

Estrena a Girona. [veieu
imatges 4 i 5]
Estrena a Girona
Estrena a Girona
Estrena a Girona, no sabem
en quina data d’aquell 1846
En coneixem la funció pe
run programa de mà d’un
benefici per a la soprano
Antonieta Aguiló-Donatutti

És de notar que entre els títols que coneixem de l’any 1846 domina àmpliament Verdi com a
compositor. En canvi, feia poc, el 1842, la presència àmpliament dominant en les estrenes conegudes era
la de Donizetti. Què havia passat per a que es produís un canvi tant sobtat de tendència? Recordem que
a Itàlia Verdi estava obtenint sonats èxits: el 1842 amb Nabucco i el 1844 amb Ernani, òperes que, per
cert, de seguida trobem a Girona. A Barcelona Verdi es va poder escoltar a partir del 1841 i de seguida va
obtenir gran popularitat, a expenses dels autors belcantistes (Radigales, 1998:10), sobretot el 1844 amb
l’estrena de Nabucco4. I, de ressò, va arribar tot seguit als demés teatres de l’òrbita barcelonina, com és
el de Girona. El tercer autor que detectem és Mercadante (Il Giuramento), autor cèlebre en l’època.

L’òpera Il
Giuramento, del
popular aleshores
Saverio
Mercadante, es
va estrenar a
Girona el 1843,
només sis anys
després de la
seva estrena
absoluta i quatre
anys després de
la seva
presentació a
Barcelona

4

Imatge 4.- Fragment del llibret amb el text sencer de
l’òpera, només en italià, que va editar i l’impressor gironí
Joquim Grases l’any 1843 amb motiu de que s’oferia
l’estrena a la ciutat d’Il Giuramento. L’exemplar que
reproduïm es troba a la Biblioteca de Peralada.

Imatge 5.- Retrat de Saverio
Mercadante per Andrea Cefaly
(Museo di San martino, Nàpols)

“L’èxit absolut de la temporada [es refereix la 1844-45 a Barcelona] va ser sens dubte Nabucco. L’òpera de Verdi es va
escenificar trenta-vuit vegades, assolint un triomf clamorós. La seva estrena, el 2 de maig [...]” (Radigales, 1998: 96)

És interessant analitzar un programa de mà, d’una funció del Nabucco de Verdi oferta el 22 de
desembre del 1846, que és dels pocs testimoniatges de l’activitat operística a Girona durant el període
que considerem. En l’escrit de la funció, a benefici d ela prima donna Antonieta Aguiló-Donatutti, es fa
constar que quan l’obra es va estrenar a Girona va obtenir un gran èxit entre el públic. És interessant
perquè de l’estrena, de la que només sabem que va ser aquell 1846, no en tenim altra notícia.

Imatge 6.- Programa de mà de Nabucco (“Nabucodonosor”) el 22-XII-1846. Imp. J.Grases de Girona (Col. J.M. Barceló)

I fins aquí el recull del poc que sabem de l’activitat operístic a Girona en les temporades del 1843 al
1846. Queda clar, però, que és el moment de l’arribada amb Força de les obres de Verdi, en detriment
de Donizetti. Ernani i Nabucco passaren a ser dos títols de la predilecció dels gironins.
joan manel barceló sitjes (agost 2021)
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

ORQUESTRA PIZARRO
Orquestra de Girona, creada l'any 1940, anomenada des de 1949, al augmentar el nombre de
components, Gran Orquesta Pizarro (en castellà, naturalment!). Provenien de la fusió de l'Orquestrina
Broadway's Jazz, formada a Girona l'any 1932, i l'Orquestrina Excelsior's (o Excelsior's Jazz), de Celrà, i
van posar-se el nom de Pizarro perquè al acabar la guerra civil estaven prohibits els noms estrangers.
Consta a l'hemeroteca que l'any 1943 hi anava de vocalista en Guzmán del Río.

Imatge 183 - Any 1944 – Foto: Arxiu Rosa Guardiola i Llobet

Darrere: Cels Ferrer i Turró5 (contrabaix) i Joan Bellsolà i Bellsolà (bateria i representant)
A l'esquerra: Salvador Guardiola i Bonifasi ["Fasi"] (assegut al piano; em consta que no el tocava pas: veieu la
primera nota). Davant: Desconegut (acordió), Enric Moli i Rubirola [sense accent a la "i"] (violí), Desconegut (violí),
Laureà Vilà i Quintà6 (violí), David Costa i Corominas (violí i representant), Desconegut (violí) i Joan ["Nitu"] Fabra i
Bassegoda (acordió)7.
5

En Cels Ferrer des de 1941 ja tenia orquestra pròpia, l'Orquestra Ferrer. Potser compaginava la feina en ambdues formacions.
En Salvador Guardiola ("Fasi"), que es va asseure al piano per la foto, deuria tocar el contrabaix quan en Cels Ferrer agafava el
violí.
6
Al cap de poc temps va anar a la Cobla-orquestra La Principal de La Bisbal, on hi va romandre de 1948 a 1956 com a clarinet
i 2n tible.
7
Molts anys més tard, vaig coincidir amb Salvador Guardiola i Joan Fabra a la Big Band de Girona. El sobrenom Fasi li va posar
a en Salvador Guardiola el seu company Joan ("Nitu") Fabra, ambdós van coincidir en diverses formacions. En Salvador sempre
comentava que li agradava, perquè no només remetia al seu segon cognom, Bonifasi, sino que també feia referència a dues
notes musicals: FA i SI.

Una foto de la mateixa època, amb
alguns elements canviats.
D'esquerra a dreta: Salvador
Guardiola ("Fasi"), Joan ("Nitu") Fabra,
Joan Bellsolà, Desconegut, Laureà Vilà,
Cels Ferrer, Manel Ferrer i Amer
("Manelic"), Xxx Ramos i Joaquim
Ferrer i Amer ("Quim Gil).

Imatge 184 - Any 1944 – Foto: Arxiu Rosa Guardiola i Llobet

Aquesta foto es va fer el dia 18 de Març de
1945, segurament en una sala de Ball de
Girona, probablement El Globo. La retolació
és a mà, i crec que la va fer un dels músics,
en Salvador Guardiola.
Començant pel músic que està dret darrere
el pianista, i seguint en sentit horari:
Desconegut, Laureà Vilà (assegut al piano,
tot i que era clarinetista i cantant),
Desconegut (trompeta), Desconegut
(clarinet... podria ser Joaquim Sagrera i
Budallé?), Desconegut, David Costa, Jaume
Marquès, Salvador Guardiola ["Fasi"]
(contrabaix), Joan Bellsolà (bateria i
respresentant) i Joan ["Nitu"] Fabra (piano;
m'apareix també en el cartell de la Coblaorquestra Iris la temporada 1945-1946 ...
Potser aquesta foto es va fer l'any 1945 i va
servir per la temporada següent).

Imatge 185 - Any 1945 – Foto: Arxiu Rosa Guardiola i Llobetl

Imatge 186 - Any 1948 – Foto: Arxiu Rosa Guardiola i Llobet

Retratats en algun teatre de Girona.
Poso l'any 1948 perquè el cantant el
veig anunciat aquest any a les
hemeroteques.
Darrere: Joan Bellsolà (bateria i
representant) i Salvador Guardiola
["Fasi"] (contrabaix)
Davant, d'esquerra a dreta: Jerónimo
Martínez Verdún (trompeta), Agustí
Prunell i Mitjà [?] (trompeta),
Desconegut (trombó), Josep Saurina i
Renart (clarinet), Joan ["Nitu"] Fabra
(piano), Enric Moli (saxo tenor), David
Costa (saxo tenor i representant),
Desconegut (saxo alt) i Joan Planella i
Laverny ["Laverny"] (cantant).

Imatge 187 - Any 1949 – Foto: Arxiu particular

A punt de començar una actuació a la Sala
de Ball del Tetre Albéniz de Girona, el dia 10
de Desembre de 1949.
Darrere: Joan Bellsolà (bateria), Enric Pericot
(trompeta), Agustí Prunell (trompeta) i
Miquel Duran (trompeta)
Al mig: Salvador Guardiola ["Fasi"]
(contrabaix), Xxx Gispert (trombó) i Juli
Puerto (trombó)
Davant: Joan ["Nitu"] Fabra (piano), i els cinc
saxos: David Costa, Enric Moli, Josep Saurina,
Salvador Grau i Albert Falgueras.

Darrere:
Joan
Bellsolà
(bateria
i
representant), Enric Pericot i Expósito*
(trompeta), Agustí Prunell (trompeta) i
Miquel Duran (trompeta i vocalista de Salt,
no era família dels germans Lluís i Ramon
Duran)
Al mig: Desconegut (contrabaix; en aquesta
època en Salvador Guardiola ["Fasi"]* va patir
una malaltia que el va mantenir apartat dels
escenaris durant un temps), Xxx Gispert
(trombó) i Juli Puerto i Oliveras* (trombó)
Davant: Joan ["Nitu"] Fabra* (piano), i els cinc
saxos: David Costa, Enric Moli8, Josep Saurina
i Renart*, Salvador Grau i Domènech* i Albert
Falgueras i Merlí (que em proporciona moltes
dades d'aquesta i de la resta de formacions
gironines d'aquest blog, amb un vigor i
memòria envejables!)

Imatge 188 – Any 1949 – Foto: Martí Massafont i Costals. CRDI,
Ajuntament de Girona

Actuant a l'Hotel Flora, de Banyoles, el
23 d'Octubre de 1950. L’escenari, una
mica tort, s’ha de dir.
A baix de l'escenari, a l'esquerra: Àngel
Comalada (piano), Ildefons Remollo i
Neco (contrabaix) i Joan Bellsolà
(bateria i representant)
A dalt de l'escenari, Darrere: no es veu
bé qui són ... . Davant: Joan Ferret
(saxo tenor), Lluís Caballeria i Valls
(saxo tenor)9, Miquel Gimeno i
Saderra, Xxx Fossas (saxo alt) i David
Costa (saxo alt).
Imatge 189 – Any 1950 – Foto: Arxiu particular

8
9

Els músics marcats amb l'asterisc l'any 1951 van passar a formar, juntament amb d'altres, l'Orquestra Leaders, de Granollers
En Lluís Caballeria va ser el meu primer mestre de saxo, vaig anar-hi a classe entre 1973 i 1974, i en guardo molt bon record.

Imatge 190 – Any 1951 – Foto: Museu de Girona
En aquest cartell i següents apareixen els caps dels músics
al costat d'una foto més petita amb el seu instrument:
A dalt de tot, i baixant per la columna esquerra: Ildefons
Remollo (contrabaix), Joan Bellsolà (bateria i representant),
Agustí Prunell (piano), José Lucía i Bielsa (saxo) i Joan Ferret
(saxo)
Columna central: Josep ["Pitu"] Ferret (trompeta), Joan
Dispès (trombó) i Miquel Gimeno (vocalista, que és qui em
proporciona el nom dels components d'aquesta i d'altres
fotos)
Columna dreta: Lluís Carreras (trompeta), Xxx Fossas (saxo),
Lluís Caballeria (saxo) i David Costa (saxo).

Imatge 191 – Any 1952 – Foto: Biblioteca Pública de Girona
Carles Rahola. Fons Lluís Duran.
Cartell dissenyat per Antoni Varés i Martinell.
Formant una "U", començant per dalt a l'esquerra, i seguint
fins arribar a dalt a la dreta: Miquel Cabruja ["Lin"]
(trompeta), Pere Espona (trompeta), Antonio Abenójar i
Rodríguez (saxo alt), Lluís Duran i Massaguer (saxo alt),
Ramon Duran i Massaguer (saxo tenor), Joan Bellsolà
(bateria i representant), Àngel Comalada (piano), Ildefons
Remollo (contrabaix), David Costa (saxo tenor), Josep
["Pitu"] Ferret (trompeta), Miquel Tudela i Benavent
(trombó) i Joan Dispès (trombó).

Imatge 192 – Any 1955 – Foto: Arxiu Josep Vilar i Crous
A l'esquerra, el trio de ritme: Miquel Milla (piano), Ildefons Remollo (contrabaix) i Jaume Prunell (bateria)
Darrere: Pere Espona, Agustí Prunell i Miquel Cabruja ("Lin")
Al mig, drets: Joan Pi i Àngel Burell
A davant: Joan Bataller, Ramon Duran, Josep Vilar, Antonio Abenójar i, dret, tocant les maraques, en David Costa, que també
era el representant.

Imatge 193 – Any 1953 – Foto: Museu de Girona

Imatge 194 – Any 1955 – Foto: Museu de Girona

Columna esquerra, de dalt a baix: Miquel Cabruja ["Lin"]
(trompeta), Antonio Abenójar (saxo alt), Lluís Duran (saxo
alt), i Ramon Duran (saxo tenor). Columna dreta, de dalt a
baix:Joan Dispès (trombó), Joan Pi i Ventós (trombó), Josep
["Pitu"] Ferret (trompeta), Pere Espona (trompeta) i David
Costa (saxo tenor). Al mig, a sota l'escut: Miquel Milla
(piano) i Jaume Prunell (bateria). Al mig, a baix: Ildefons
Remollo (contrabaix) i Joan Bataller i Admetlla (saxo
baríton).

Cartell de la temporada 1955-1956. A dalt, formant un arc:
David Costa (saxo baríton), Joan Bataller (saxo tenor), Ramon
Duran (saxo tenor), Antoni Abenójar (saxo alt), Josep Vilar i
Crous10 (saxo alt), Miquel Cabruja ["Lin"] (trompeta), Pere
Espona (trompeta), Agustí Prunell (trompeta), Joan Pi
(trombó) i Àngel Burell i Bonaventura (trombó i cantant)
A baix, el trio de ritme: Miquel Milla (piano), Ildefons
Remollo (contrabaix) i Jaume Prunell (bateria: com a
curiositat, al bombo hi porta escrit "Pizarros").
Festa Major d'Arenys de Munt, el 12
de Novembre de 1955, acompanyant
al cantant Juanito Segarra.Darrere:
Miquel Milla (piano, gairebé no es
veu) i Jaume Prunell (bateria titular,
que reposa). Vestits amb una brusa
fosca, dos percussionistes que
anaven amb el cantant. Darrere del
percussionista de l'esquerra, que
està xerrant amb en Jaume Prunell,
s'entreveu el màstil del contrabaix,
que segurament era l'Ildefons
Remollo. Metall: Pere Espona, Joan
Pi i Agustí Prunell.
Davant: Juanito Segarra (cantant
convidat)11, i els saxos: Ramon Duran,
Antonio Abenójar i Josep Vilar.

Imatge 195 – Any 1955 – Foto: Arxiu Josep Vilar i Crous.

10

Des de 2017 i fins l'actualitat -2021- toquem junts a l'Orquestrina Calidæ.
Era una Orquestra ben considerada musicalment, de manera que els representants artístics que tenien cantants de gira els
escollien sovint per acompanyar-los; per exemple, l'any anterior havien acompanyat a Calella el cantant Jorge Sepúlveda
11

Actuant a Olot –sembla com si toquessin
un vals– amb la pista plena .
Darrere: Ildefons Remollo (contrabaix),
Jaume Prunell (bateria), Pere Espona (violí)
i Agustí Prunell (acordió)
Davant: Salvador Dabau i Caussa (piano),
un músic del qual només se li veu el braç
[possiblement l'Àngel Burell, cantant], i la
resta de violins: Ramon Duran, Joan Pi,
Joan Bataller, David Costa, Miquel Cabruja
("Lin") i Josep Vilar.
Imatge 196 – Any 1955 – Foto: Arxiu particular

Imatges 197 i 198 – Any 1956 – Fotos: Arxiu Sebastià Remollo
El 19 de Febrer de 1956 es va celebrar al Teatre Municipal de Girona un Festival patrocinat per Nestlé, amb concursos i
actuacions diverses, com per exemple la Gran Orquestra Pizarro. Presentava el famós locutor de ràdio Joaquin Soler Serrano.
Podem identificar: Salvador Dabau (piano, Iledfons Remollo (contrabaix), Jaume Prunell (bateria), Pere Espona (trompeta) i
a davant, els quatre saxos: Joan Bataller, Ramon Duran, Josep Vilar i David Costa (badallant una mica...).

El trio de ritme: Ildefons Remollo
(contrabaix), Jaume Prunell (bateria) i
Àngel Comalada (piano)
A dalt de tot: Ramon Duran
A davant: Joan Bataller, Pere Espona,
David Costa, Desconegut i Lluís Duran.

Imatge 199 – Anys 50 – Foto: Arxiu Sebastià Remollo

A la dreta, fulletó de propaganda, fet
expressament pel mercat francès.
Imatge 200 – Anys 50 – Foto: Biblioteca Pública de
Girona Carles Rahola. Fons Lluís Duran →

A sota, actuant a Monzón (Huesca).
En segon terme, a l'esquerra, el trio de ritme:
Jaume Prunell (bateria), Àngel Comalada
(piano) i Ildefons Remollo (contrabaix)
Davant: Agustí Prunell (trompeta) i un cantant
a qui acompanyaven, que no sé qui és
Darrere: Antonio Abenójar (maraques), Emili
Corominas i Gelada (pandereta), Marcel Rahola
i Quirch, Àngel Burell i Joan Pi

Imatge 201 – Any 1957 – Foto: Arxiu Sebastià
Remollo ↓

No hi ha constància a les hemeroteques de que l’orquestra Pizarro actués més enllà de l'any 1958.

En el proper article, parlaré dels antecedents de l’Orquestra PIZARRO, les Orquestrines BROADWAY’S JAZZ i
EXCELSIOR’S
Josep Loredo i Moner, octubre 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 (56)

Una scena
de
Donizetti
Un madrigal
del final del
Renaixement
Una ària de
Mozart

Un duet
dramàtic

El duc de
Màntua del
Rigoletto
cantat per un
tenor olotí

L’òpera Teuzone de Vitaldi té
una ària molt curta que comença
amb la frase Per lascerarlo. Ho
canta la contralt Delphine Galou
sota la direcció de Jordi Savall
Amb el tenor Javier Camarena sentirem
gairebé sencera l’escena de la presó de
Roberto Devereux, de Donizetti. Amb les
tres parts d’una scena de l’època: Ed
ancor la tremenda porta [recitatiu] ...
Come uno spirto angelico [ària] ...
Bagnato il sen di lacrime [cabaletta]

Luzzasco Luzzaschi va composar obres
per a un conjunt de cantants virtuoses de
Màntua, conegut com a Concerto delle
donne. Tal és l’origen del seu recull del
1601 Madrigali per cantaré et sonare, a
uno, e doi, e tre soprani. En sentim I’ mi
son giovinetta.

De l’òpera de Mozart
Mitrídate, Re di Ponto en
sentim Nel grave tormento en
la veu de Patricia Petibon
El duet Blanche, lors que je suis entré
correpon a l’òpera Dialogues des
Carmélites, de Francis Poulenc
(1957). Correpon al moment en què
el seu germà vol convencer a la
monja Blanche que abandoni el
convent: estan en plena Revolució
francesa i la família pensa que el convent ha deixat de ser un lloc
segur. Però Blanche vol restar-hi.
Agraïm al Josep Loredo que ens hagi
notificat l’existència de la versió que
podem escoltar de La donna è Mobile del
Rigoletto en veu de Dalmau González
Albiol. Aquest és un tenor nascut a Olot
que va tenir una carrera important com a
tenor lleuger l’últim quart del segle
passat. Aquí en un concert a Barcelona el
1994. És oportú referir-nos a l’obra
perquè la podrem veure al Liceu el mes de desembre.

Amb motiu de la propera representació al Liceu
de l’òpera de Verdi .

Rigoletto

Julià Pascual Fortea, 2021

