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ACTIVITATS PROPERES
CONFERÈNCIA CONFERÈNCIA
Del baix profund a la La Dama de Piques,
soprano coloratura.
de Txaikovski.

Les veus a l’òpera,
Per Josep Pujol.

17-I (19h.)
A la Casa de Cultura

GRATUÏT, amb INSCRIPCIÓ:

Per Pol Avinyó.

27-I (19,30h) .
A la Casa de Cultura

GRATUÏT, amb INSCRIPCIÓ:

PROJECCIÓ

SORTIDA
Òpera al Liceu

Il viaggio a Reims
Òpera de Rossini.
La Dama de Piques,
Un bombó operístic.
de Txaikovski.
Versió Liceu 2003 (sencera)

31-I-2022
(17,30h presentació / 18h.
projecció). A Casa Cultura

Amb subtitulats en català
GRATUÏT, amb INSCRIPCIÓ:

11-II

En bus des de Girona

Informació i inscripcions:
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NOTÍCIES
QUI

QUÈ, QUAN ON …

Celebrada l’Assemblea dels
Amics de l’òpera de Girona
Es va fer el dia 10 de desembre. Es va
acabar amb un sopar, a l’Hotel Carlemany
..Més informació..

Tres activitats diverses de
desembre
-

-

Conferència sobre
Rigoletto (2-XII)
- Conferència El
Trencanous (16-XII)
Anada al Liceu per al
Rigoletto (18-XII)
..Més informació..

ÒPERA A GIRONA PER AL NOU ANY
Enguany només hi haurà una òpera
programada en la temporada 202122 al Teatre Municipal de Girona,
el Rigoletto de Verdi
Serà el divendres 20 de maig a les 20h. I el dia
18 de maig (19h) el musicòleg Jaume
Radigales oferirà una conferència
introductòria, gratuïtament, al mateix Teatre
Municipal.
..Al web..

Juan Diego Flórez farà un
recital el mes de març a
l’Auditori de Girona
El famós tenor peruà oferirà
prioritàriament àries de repertori
italià: Bellini, Donizetti, Vardel,
Puccini. Estarà acompanyat al piano
per Cécilie Restier
..Al web..

S’anuncia un espectacle
operístic a Girona promogut
pel Marcel Gorgori
Amb el títol L’òpera és medecina, i en
el cicle de concerts Simfonova. Serà el
diumenge 20 de febrer, a les 19h., a
l’Auditori de Girona. ..Al web..

Calendari allargat
ANAR-HI

Valoració de l’audició de La
Creació, de Haydn, a l’Auditori
de Girona
Crítica de Dani Cortés sobre la funció del
passat 12 de desembre, amb clarobscurs,
segons el comentarista. ..Al web..

Crítica del Rigoletto que
hem pogut veure al Liceu
aquest desembre
Per Maria Sánchez
..Al web..

La pianista Maria Joao Pires
ha rebut el premi Beethoven
de Drets Humans
És la setena edició del guardó,
convocat per la Fundació Beethoven.
..Al web..

Jornada d’estudi sobre
compositors catalans
Una trobada de Pedrellianes, de la Biblioteca
de Catalunya, que invità a parents dels
artistes per tal de donar d’obtenir un punt
de vista proper ..Al web..

Convocatòria dels concursos
2022-23 de Juventudes
Musicales de España
Implica totes les modalitats
instrumentals i vocals de clàssica
..Al web..

El Liceu facilita l’accés
públic als seus fons
històrics
Coincidint amb el 175 aniversari
del teatre, ..Al web..

Medalla al tenor
Pedro Lavirgen
Atorgada, als seus 91 anys, per la
Escuela Superior de Canto de Madrid
al que va ser un dels principals tenors
a l’estat. ..Al web..

ENTREVISTA: Sobre
musicologia i feminisme:
Áurea Domínguez
Domínguez és investigadora a l’Schola
Cantorum de Basilea.
..Al web..

ENTREVISTA: Xavier Coll,
representant dels antics
propietaris del Liceu
Els antics propietaris s’aglutinen en la
Societat del Gran Teatre del Liceu
..Al web..

ENTREVISTA: A membres
d’Egeria, sobre la música
medieval
Les intèrprets combinen la
interpretació amb la recerca, sobretot
des d’un punt de vista femení
..Al web..

Crítica del “Macbeth”
presentat a La Scala de Milà
Amb algunes objeccions a l’actuació
d’Anna Netrebko, més que res en quant
a l’edequació o no d ela seva actual veu
al paper Lady Macbeth. ..Al web..

Exposició dels vestits
operístics de la Montserrat
Caballé
Organitzat pel Museu d’Arts
escèniques al Palau Güell. Obert fins
al 23 de gener. ..Al web..

La dona a l’òpera.
panoràmic ai visió actual
Comentari per Lourdes Morgades,
revisant les funcions de gestores,
directores d’orquestra,
compositores, ... ..Al web..

A Barcelona, al Palau de
Balmesiana, organitzen sopars
amb òpera
L’activitat es realitza dos cops al mes
..Al web..

CURIOSITATS DE LA COVID, en el
context dels efectes de la
pandèmia. S’acaba fent l’òpera
només a piano
Recentment, a Ginebra, en una funció d’Els
pescadors de perles, de Bizet.
..Al web..

CURIOSITATS DE LA COVID. Un
grup de científics afirma que
algunes músiques poden ajudar
a curar la covid
Segons un estudi de la Universitat de
Michigan. ..Al web..

Spilberg treu una nova versió
cinematogràfica del musical West
Side Story
La banda sonora ha estat enregistrada per la
New York Filharmonic, dirigida per Gustavo
Dudamel. Es pot veure a Girona:
..Comentari.. ..Als Albéniz.. ..Als Oscar..

Una revisió dels enregistraments
de l’òpera de Puccini La Bohème
Amb una selecció extensa i comentada
..Al web..

Un punt de vista filosòfic: “Por qué
la música?”, de F. Wolff
LLIBRE

S’acaba de publicar una traducció al castellà del
llibre el filòsof francès que va aparèixer el 2015,
per l’editorial El Paseo
..Al web..

Una introducció a la música en
general per als més joves
LLIBRE

El pequeño gran libro de músuica. Una
introducció il·lustrada als tipus de músiques.
Per José López i Xavier Romeu. Ed. La Galera
..Al web..

Mitridate, re di Ponto, de Mozart.
Amb Michael Spyres i direcció de
Marc Minkowski
CD

Per la discogràfica Erato
..Al web..

Volum d’entrevistes a personalitats:
Hablemos de Ópera.
LLIBRE

Per Gerardo Kleinburg, el que havia estat
director de la Companyia nacional d’Òpera de
Mèxic i un important divulgador en els mitjans.
Editorial Turner. ..Al web..

Dos CD amb cantates per a
soprano de Vivaldi
CD

Amb la cantant Arianna Venditteli. Acaba
de sortir el primer de dos discos. Per la
casa Naïve
..Al web..

Les fetilleres que canten en les
operes de Händel
Per la gran soprano Sandrine Piau, amb Les
paladins. Per la casa Alpha ..Al web..

CD

Una selecció de 30
millors enregistraments
del 2021
CD

A parer dels comentaristes de
la revista Scherzo ..Al web..

El cavaller de la rosa, de R. Straus,
Reedició del DVD
En una ja clàssica versió del ROH, dirigida per
Georg Solti, encapçalada per Kari te Kanawa.
Per la casa Opus Arte. ..Al web..

DVD
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Números anteriors

CURS D’HIVERN D’ÒPERA MARCEL GORGORI, A GIRONA. Del 28-I al 4-III

Temàtica: LES MILLORS ÒPERES DE LA HISTÒRIA
CONTINGUTS
28-I.- La Flauta màgica, de Mozart
4-II.- La fille du régiment, de
Donizetti
11-II.- Lucia di Lammermoor, de
Donizetti
18-II.- Il Trovatore, de Verdi
25-II.- Werther, de Massenet
4-III.- Madama Butterfly, de
Puccini

► En divendres, de els 18,15 a les 20,30 h.
► Al Centre Cultural La Mercè de Girona
► Cost normal del curs: 150€

DESCOMPTE DE 20€
per als Amics de l’Òpera de Girona
(identifiqueu-vos com a tals en el moment
de la inscripció)
INSCRIPCIÓ AL CORREU:
interessats@marcelgorgori.cat

ACTIVITATS PROPERES
BALLET: continua El
Trencanous, de Txaikovski
del 2, 3 i
4-I

Al Liceu, amb el Ballet del Théatre du
Capitole de Toulouse. Coreografia de
Kader Belarbi. ..Al web..

Barcelona

BALLET EN VIU: El Trencanous,
de Txaikovski
7-I
(19 h.)

Per la Companyia de Ballet de Barcelona. Amb
coreografia de Bustamante, Johnsey. Ishii i
Rubio. A l’Auditori de Girona. ..Al web..

Girona

RECITAL del tenor
Javier Camarena
del 7-I
(19h.)

14-I
(20,30h.)

15-I
(11 h.)

15-I
(10,30 a
13,30h.)

Amb àries franceses i italianes i
cançons, sobretot napolitanes. Amb el
pianista Ángel Rodríguez. ..Al web..

Barcelona

DANSA: Cobosmika Seeds.
Doble estrena de dansa
Sota la direcció i coreografia de
Peter Mika. ..Al web..

Conferència El Bach organista,
per Joan Vives, en el cicle sobre
J.S. Bach a Torroella
Dins del Club de Ciàssica, al Museu de la
Mediterrània de Torroella. ..Al web..

Palafrugell

Torroella de
Montgrí

CONFERÈNCIA Els oratoris
profans de Handel.
En el curs de Rafael Esteve
En el marc del curs Aula Oberta
d’Audició Musical, organitzat per
l’Escola Municipal de Música de Girona i
impartit a l’espai Marfà. ..Al web..

Girona

CONFERÈNCIA: Del baix profund a la
soprano coloratura.
17-I

Les veus a l’òpera

(19 h.)

Per en Josep Pujol, del departament de
musicologia de l’ESMUC. A la casa de la Cultura
de Girona (Aula Magna). Organitzat pels Amics
de l’Òpera de Girona. Gratuït. ..Al web..

19-I
(17,30 h.)

Girona

CONFERÈNCIA: Xavier
Monsalvatge: els orígens de la
seva música
Per Mònica Pagès Santacana. A la Sala
El Torín, que versarà sobre el
compositor gironí. Gratuït. ..Al web..

Olot

CONCERT del contratenor
Franco Fagioli
20-I
(20h)

Amb l’ Ensamble Gabetta Consort. Amb
repertori barroc, sobretot de Händel
..Al web..

Barcelona

ÒPERA PROJECTADA.
La Traviata, de Verdi
20-I
(19,15h)

En la versió que va oferir l’any 2005 el
festival de Salzburg, amb Anna Metrebko,
Roberto Villazón i Thomas Hampson, sota
la direcció musical de Carlo Rizzi i la
d’escena de Willy Decker. ..Al web..

Figueres

ÒPERA PROJECTADA
Madama Butterfly, de Puccini
20-I
(20 h.)

En la versió oferta per l’Opera de Sidney, sota
la direcció escènica del furer Àlex Oller.
..Al web..

Olot

Petit concert: Les amistats de
Mozart. Amb les sopranos
Maite Mer i Eva Ribas

22-I

A l’Ateneu 24 de Juny, de Girona en el
cicle dels vermut-concert, modalitat de
clàssica
..Al web..

(12,30 h.)

Girona

ÒPERA de Txaikovski:
Pikovaia Dama
del 26-I
al 11-II

27-I
(19,30 h.)

28-I
(18,15h.)

L’òpera russa La Dama de Piques serà
interpretada, entrs d’altres, per Sondra
Radvanovsky, Yusif Eyvanov, Gemma ColaAlabert, David Alegret, ... Al Liceu ..Al web..

CONFERÈNCIA D’apropament a
l’òpera Pikovaia Dama.
Per Pol Avinyó. A la Casa de Cultura (A.
Viader). Gratuït, amb inscripció. ..Al web..

Barcelona

Girona

INICI DEL Curs d’hivern d’òpera
Marcel Gorgori: Amb La Flauta
Màgica, de Mozart
En el que s’analitzaran sis òperes del gran
repertori al llarg de successius divendres.
A La Mercè. ..Al web..

Girona

ÒPERA de Händel: Partenope
del 29-I
(19h.)

Per Les Arts Florissants, sota la direcció de
Willian Christie. Protagonitzada per Anna
Vieira Leita i Hugh Cutting. S’interpreta per
primera vegada al Liceu. ..Al web..

CONFERÈNCIA sobre l’òpera de
Donizetti L’elisir d’amore.
En el curs de Rafael Esteve

29-I
(10,30 a
13,30h.)

31-I

Barcelona

En el marc del curs Aula Oberta
d’Audició Musical, organitza EMUG.
l’espai Marfà. ..Al web..

Girona

PROJECCIÓ de l’òpera: Il viaggio
a Reims, de Rossini

(17,30 h.
presentació /
18h projecció.
Fins a les 20,50)

En versió del Liceu del 2003. Subtitulada
en català. Gratuït i amb inscripció:
..Informació i inscripció..
Números anteriors

Girona

Calendari allargat

Històries del Municipal
La casa teatre gironina la temporada 1847 (2 de 2)
Continuel comentant la vida teatral gironina en l’any còmic del 1847, que
anava de pasqua d’aquell any a Carnestoltes del següent.
Imatge 1.- Segell del 1847 que figurava en el paper timbrat de l’Estat que s’utilitzà en el llibre
d’acords municipal de Girona d’aquell any.

FUNCIONS REPRESENTADES AQUELL ANY
Pocs títols dels presentats a Girona en l’any còmic 1847 sabem.
Tenim però algunes dades esparces.
Tal com esmentàvem en l’article precedent, consten
recaptacions d’entrades per a funcions de “Juegos físicos y de
manos” per al dia 7 1de març 1847 i “Baylarines” els dies 11, 13 i
14 de març (AMGi. Teatre, Lligall 3). Suposem que es tractava d’un
espectacle de funambulisme perquè a final de febrer d’aquell any
es ressenyaren uns informes comptables referits a Bailarines de
cuerda, o sigui, artistes que oferien equilibris sobre una corda
(AMGi. Teatre, Lligall 3: “Teatro del 25 febrero”).
Imatge 2.- Exercici de funambulisme en gravat del 1842. Danseur de corde.
Fables de Florian. (il·lustració per JJ Grandville. Parí2s. JJ Dubochet. 1842)

Entre febrer i març de 1847 es van
representar espectacles d’equilibrisme que
estan força documentats a nivell comptable
El 27 d’abril de 1747 es va fer una funció en benefici dels actors de la primera companyia d’aquella
temporada. En presentà la comèdia en dos actes Un casamiento con la mano izquierda. Com era habitual
en els beneficis, artistes d’altres companyies van col·laborar en la jornada, particularment diveros solistes
de la companyia d’òpera que alternava amb els
comediants, i en concret Antonieta Aguiló, Gian
Battista Bertolasi i Josep Rodríguez Calonge. I
En les dues funcions teatrals del 1847
encara es va finalitzar amb ball (no ens consta si
que coneixem en detall hi intervingueren
una exhibició de dansa o una sessió de ball per al
músics: una per l’afegitó de cant i ball i
públic).

altra per amenitzar l’intermedi

1

Del 7 de març de 1847 consta un balanç econòmic força detallat. Amb una recaptació de 709 rals i unes despeses totals
de 429 rals, dels quals 350 van ser “entregado a los actores”, 60 d’enllumenat i 6 rals lliurats a la cobradora Sra. Magdalena
González, a part d’alguna altra petita despesa. En definitiva, en aquella jornada el Teatre va obtenir un benefici de 280 rals.
2
De la funció se’n conserva un anunci de premsa: El Postillón 27-IV-1847 p4

En l’apartat de representacions teatrals, conservem
un anunci de premsa de la funció del 10 d’octubre de
1847 [veieu la imatge 3], document que ens aporta força
informació. Concretament s’interpretà el drama en cinc
actes “La Sociedad de los Blanco. O el virrey de Irlanda
en 1839”. Aquesta peça principal va anar acompanyada
per dues actuacions més, una intervenció musical a
l’intermedi i, per si fos poc, una comèdia en un acte “Un
quinto y un Párvulo”3. També ens fa saber l’anunci que
el local va estar més il·luminat de l’habitual en celebrarse l’aniversari d ela Reina, Isabel II.
Imatge 3.- Anunci d ela funció teatral del 10 d’octubre de 1847 a
Girona. (El Postillón 10-X-1847 p4).

Els principals actors de la segona
companyia cobraven vint rals diaris i
trenta l’actor i director teatral Josep Prats

CANVI DE COMPANYIA
TEATRAL

Malgrat que el dia u de maig es va fer públic que hom esperava ràpidament reconstituir la companyia,
aquesta ja no va tornar a funcionar. Tampoc l’empresari de la troupe va tenir continuïtat. No sabem les
circumstàncies que van originar que la interrupció fos definitiva. En tot cas, entre el maig i fins passat
l’estiu no hi va haver companyia còmica en funcionament. I quan a la tardor es tornà a programar obres
teatrals, fou l’Ajuntament qui contractà directament un nou grup d’actors, amb un nou director artístic.
En l’arxiu del teatre es guarden els contractes signats dels que deurien ser quatre principals intèrprets.
Tres tenen el contracte de data 13 de setembre i un, A. Arquer, de 30 d’octubre. La mitja temporada
prevista havia d’anar de 15 de setembre al 4 de març (o sigui, fins a l’inici de la quaresma). Per a tenir-ho
tot a punt hom preveia que els actors havien d’estar a Girona el dia 5 de setembre, per tant en una data
anterior a la signatura del contracte. Els tres actors, a més, eren recompensats amb la promesa d’un
benefici, o sigui, una funció dedicada al reconeixement de l’artista i en la que els guanys obtinguts, un cop
s’havien sostret les despeses de funcionament, a manera de gratificació de la persona interessada. En els
contractes s’aprecien algunes de les principals tipologies d’actors que es distingien en aquell món
professional des de feia segles. Hi consta un primer actor, una primera dama, un primer barba i un galant
jove. La funció de “barba” corresponia a personatges masculins de certa edat.
QUADRE I.- Actors principals de la companyia teatral, dirigida per Josep Prats, que actuà la segona
meitat de temporada
Nom
Sou
Estatus teatral i observacions

3

José Prats

30 rals diaris i un benefici

Francisquita Soler
Agustín Arquer
Félix Dansan

20 rals diaris i un benefici
20 rals diaris i un benefici
20 rals diaris i un benefici

“Primer actor y director de escena”. Contracte de 13 de
setembre-1847
“Primera dama”. Contracte de 13 de setembre-1847
“Primer barba” Contracte de 13 de setembre-1847.
“Galán joven”. Contracte de 13 octubre de 1847

Un Quinto y un Párvulo era una comèdia escrita pel literat francès de pseudònim Mélesville, obra que havia estat
traduïda al castellà pel dramaturg Manuel Antonio Las Heras. Melesville va gaudir d’una certa celebritat i col·laborà amb
altres escriptors de teatre, com ara Eugène Scribe.

Queda clar que els sous diaris dels principals actors eren tots tres de vint rals. Quedava per sobre la
remuneració de Josep Prats que feia, a mes d’actor de director d’escena i en cobrava trenta. Es cobrava
per dies naturals i no només els dies d’actuació. Ho constatem pel fet que en el moment de signar el
contracte els quatre actors van rebre un avançament en efectiu corresponent a una cinquena part de tot
el que havien de cobrar en els 174 dies que hom calculava que estaria vigent el contacte. Per tant, tres
van cobrar 696 rals i el director 1044 rals. A més, una gratificació de vint rals (un duro) cadascun per a
despeses de viatge. Es dedueix per tant que els actors procedien de fora d ela ciutat de Girona. Ben segur
que hi hauria altres actors però no ens consta el nom. Podria ser que alguns dels que havien treballat a
l’inici de temporada continuessin, però no ho sabem. Tot seguit [DOCUMENT I] transcrivim el contracte
d’un dels actors. Els altres tres tenen un redactat gairebé equivalent i ja n’hem descrit les variacions.

DOCUMENT I.- Contracte de l’actor Agustí Arquer
“Contrata teatral
1ª La Comisión encargada del Teatro de Gerona ajusta a Dn.
Agustín Arquer de primer barba con veinte rs. vellón diarios: el
quinto de préstamo y por ello seiscientos noventa y seis rs., cuya
cantidad se le descontará de su diario
2ª Se le abonan a dicho Sr Arquer la cantidad de cien rs. vellón
para gastos de viaje y conducción de su equipaje.
3ª La temporada comenzará el 15 de Setiembre de 1847 y
concluirá el 4 de marzo de 1848.
4ª Los actores deberán hallarse en esta capital el 5 de Setiembre.
5ª Percibirán si diario desde el día 15 de Setiembre, se les pagará
diariamente, o por semanas a voluntad de la empresa.
6ª Tendrán obligación además de la parte porque han sido
escriturados de hacer todos los papeles que el Director les
reparta.
7ª
Se darán tres funciones ordinarias además de las
extraordinarias que la empresa tenga a bien exigirles por
semanas.
8ª Asistirán con puntualidad a los ensayos para que fueran
convocados por el Director.
9ª No se repetirá ninguna función, sino aquellas únicamente que
por su éxito o buena ejecución tenga le empresa por conveniente.
10ª Dicho Sr. Arquer disfrutará de un beneficio el día que la
empresa le señale.
11ª Cualquiera disputa o controversia sobre el ejercicio será
dirimida por la Comisión, sujetándose sin apelación a la decisión
e la misma.
12ª Aprobadas las anteriores cláusulas por ambas partes, las
ratifican y quieren tengan la misma fuerza y valor que si fueran
hechas por Escribano público y las firman en Gerona a veinte y
ocho de Agosto de mil ochocientos cuarenta y sis.
Agustín Arquer
Gerona 13 de setiembre de 1847
Recibí 34 duros de préstamo, y 5 para el viaje”.
(AMGi. Teatre, lligall 9. Data de signatura de 13-IX-1847).

Imatge 4.- Fotografia del
contracte d’Agustí Arquer
transcrit al costat

I fins aquí la revisió de la temporada teatral gironina 1847, anyada que com hem contatat va tenir
fins a dues companyies de còmics, amb una interrupció als voltants de l’estiu.
joan manel barceló sitjes, desembre 2021

ASSEMBLEA I TROBADA ANUAL DELS AMICS DE L’ÒPERA
Tal com és tradicional, el mes de desembre, i concretament el dia 10 i a l’Hotel Carlemany, es
va realitzar l’assemblea de socis i sòcies dels Amics de l’òpera de Girona. Es va acabar amb un
sopar i un recital líric. En la jornada s’hi van aplegar prop duna seixantena de persones.
A la foto un moment de l’assemblea
inicial.
Fotos: Toni Quintana i Pilar Vinyet

..COMPOSICIÓ ACTUAL
DE LA JUNTA..
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Joan Alvareda (vocal)
Joan Manel Barceló (president)
Josep Frigola (administrador)
Montserrat Geronès (vocal)
Àngela Mas (vocal)
Toni Quintana (vocal)
Elisabet Saguer (vocal)
Josep Sureda (vocal)
Pilar Vinyet (secretària)

El concert líric de la trobada
dels Amics de l’òpera
Com no pot ser d’altra manera, l’aplec va
incloure un recital d’òpera i cançó, amb Maite Mer
(soprano), Ezequiel Casamada (tenor) i Samti
Escura (piano). Adjuntem en el quadre el programa
que es va oferir. Al mateix s’hi van afegir algun bis
i diverses cançons nadalenques, donades les dates
de la trobada.

PROGRAMA DEL RECITAL LÍRIC
Dónde vas con mantón de manila (Susana i
Julián) LA VERBENA DE LA PALOMA de Tomás
Bretón
Mazurca de las sombrillas (Carolina i Javier)
LUISA FERNANDA de Francisco Moreno
Torroba
Non ti scordar di me (tenor) Cançó-vals lent
de Ernesto de Curtis
Deh vieni non tardar (Susanna) LE NOZZE DI
FIGARO de Wolfgang Amadeus Mozart
La ci darem la mano (Zerlina i Don Giovanni)
DON GIOVANNI de Wolfgang Amadeus Mozart
E lucevan le stelle (Mario Cavaradossi) TOSCA
de Giacomo Puccini
Addio del passato (Violetta) LA TRAVIATA de
Giuseppe Verdi
Parigi o cara (Violetta i Alfredo) LA TRAVIATA
de Giuseppe Verdi
Tonight, tonight (Maria i Tony) WEST SIDE
STORY de Leonard Bernstein

2-XII. CONFERÈNCIA d’apropament a l’òpera Rigoletto
A la casa de cultura en Pol
Avinyó
va
oferir
una
introducció a l’òpera de Verdi
Rigoletto. A l’acte s’hi van
inscriure 93 persones. Es va
parlar en particular d ela
transcendència d’aquest títol
en la història del gènere
operístic.

16-XII. CONFERÈNCIA d’apropament al ballet Trencanous
També en veu del Pol
Avinyó i amb quaranta
persones inscrites, es va
celebrar, també a la casa
de Cultura, una explicaió
sobre el darrer ballet de
Txaikovski. La
presentació va
aprofundir en particular
en la figura del
compositor.

18-XII. SORTIDA al Liceu per a veure Rigoletto
En dissabte des de Girona l’Associació d’Amics de l’Òpera de
Girona, en col·laboració amb la biblioteca Carles Rahola, va organitzar
una sortida, en busos, al Liceu per a veure l’òpera de Verdi, la que donà
inici a la seva Tríada
popular.
El
desplaçament
va
establir un nou rècord,
amb 124 participants.
Un dels dos busos a la sortida →
Preparant-se per a la funció ↓

Els aplaudiments, aquell dia (Foto Dolors Llach) ↑

Iolanta de Piotr. I. Txaikovski
Per Pol Avinyó
Amb motiu de les funcions d El trencanous i La dama de Piques, de Txaikovski, crec molt oportú parlar de
la seva darrera òpera. Una de curta durada, al voltant de 1h i 20 minuts, però amb moments d’una
intensitat dramàtica exultants. Va ser l’òpera que va utilitzar Anna Netrebko per debutar al Liceu, l’any
2013, amb els cossos estables del teatre Marinsky i el seu titular Valery Gergiev, unes funcions inoblidables

FITXA TÈCNICA
AUTORIA

ARGUMENT

Més

Iolanta és una òpera en un acte de
Piotr I. Txaikovski. El llibret, escrit
pel germà del compositor, Modest
Txaikovski. Està basada en un
drama de l'escriptor danès Henrik
Hertz: (La filla del rei René).
L'òpera es va estrenar el 18 de
desembre de 1890 al Teatre
Mariïnski de Sant Petersburg

Iolanta és la filla del rei, es cega de
naixement i ella ho desconeix,
sempre li han amagat. Iolanta està
compromesa amb Robert. Apareix
un metges que pot sanar a Iolanta
però el rei ho rebujat. Finalment la
noia s’enamorarà de Vaudemont i
el metge la podrà curar i així que
ella vegi el món.

Iolanta va ser un encàrrec del
Teatre Marinsky desprès de l’èxit
del ballet La bella dorment del
bosc.
Està
pensada
per
representar-se en programa doble
al costat del ballet El trencanous.
Actualment es representen per
separat i molt poques vegades tal
com es va preveure a l’estrena.

COMENTARI

A la imatge L’edició completa en CD de
l’òpera Iolanta cantada per la gran
diva Russa Anna Netrebko i editada
per Deutsche Grammophone.

Txaikovski és un dels compositors més complets de la
història de la música. A part d’un músic de cambra, de
ballet i orquestral excel·lent, també va ser un
grandíssim compositor d’òperes. Les seves òperes com
Eugen Oneguin o La dama de piques no poden faltar a
les programacions dels grans teatres d’òpera del món.
Iolanta, per la seva curta durada, és difícil de veure
però té moments extraordinaris. Txaikovski
aconsegueix que una llengua dura com el rus es
converteixi en una lengua operística amb unes melodies
precioses, plenes d’aquests moments antològics que
sempre ens brinda el compositor. Podeu escoltar un
fragment de la funció debut d’Anna Netrebko al Liceu.
Es el fragment en què el tenor li explica a la noia què és
la llum, qué son els paisatges i com Iolanta s’assabenta
que és cega i vol guarir-se perquè ha trobat l’amor.

ELS

Clouseau visita l’òpera

.

Gag filmat, 1964

De la sèrie de Peters Sellers en un videoclip del 1964 de La Pantera
Rosa, encarnant al perspicaç inspector Closeau
ANAR-HI :

D’ ÒPERA

En un article precedent dedicat també a l’òpera Girona durant l’any còmic 1847,
parlàvem dels aspectes organitzatius i dels artistes, els cantants solistes i els músics.
Aquí ens referirem més al contingut. Volem dir què s’interpretava. Advertim d’entrada
que no sabem i potser no sabrem mai totes les funcions que es van oferir. Però sí
sabem que es van oferir moltes funcions i en coneixem força títols

LES FUNCIONS OPERÍSTIQUES
Els títols que es van interpretar provenen fonamentalment de tres fonts. D’Enric Claudi Girbal (GIRBAL
1893c), de llibrets editats per la impremta Grasses de Girona amb motiu de la representació de l’obra i,
sobretot, de al premsa del moment.
La temporada va començar alternant una companyia
Mes òperes s’oferien per
d’òpera amb una de teatral, però aquesta aviat (a finals d’abril)
quinzenes de tretze funcions
va haver d’interrompre la seva feina per falta de part del
personal necessari. Les funcions operístiques s’organitzaven
per quinzenes. Que, per cert, les quinzenes operístiques no presentaven quinze òperes, sinó 13, ni es
programaven en quinze dies, sinó al llarg d’un mes, amb tres representacions per setmana habitualment.
L’expressió quinzena era “aproximada” i es referia al nombre d’obres. Un anunci a la premsa ens descriu
la noció de quinzena operística: “La quincena por ahora se compondrá de 13 funciones de canto, la que
aproximadamente durará un mes, dándose tres funciones por semana” (El Postillón, 1-V-1847, p.4).
Podem deduir que la temporada d’òpera va començar a inicis
d’abril, mes en el que deduïm, per l’estructura de quinzenes,
Un ritme normal era el de
que s’havien interpretat 12 òperes (la quinzena primera es
completà el 1 de maig representant la tretzena i última funció
tres òperes a la setmana
de la quinzena).

Data
abril
29-IV

?
Prevista

4

QUADRE I.- Òperes i funcions líriques que coneixem a Girona entre 1843 a 1846
Autor i òpera
Referències
Comentaris
???
???
ACADÈMIA, amb el 3r
acte de Maria dI Rohan
de DONIZETTI

Anunci.: (El Postillón 1-V-1847
p.4)

Es deurien fer dotze funcions operístiques pel que
sabem. Però en desconeixem els títols

Anunci: El Postillón, 29-IV-1847,
P. 4.

DONIZETTI
Lucia di Lammermoor

Anunci.: (El Postillón 1-V-1847
p.4)

A més de l’acte esmentat es van oferir set números
més: una “Simfonia” i fragments del Poeta4, Lucia,
(ària i duet), altra “Simfonia”, Scaramuccia, de Ricci
(baix i cors), Il Columela (rondó amb cors)
En la següent quinzena s’anuncià que es repetia (El
Postillón 1-V-1847). Per tant, en al primera quinzena
s’oferí com a mínim una vegada i provablement més.

No identifiquem amb seguretat a quina obra podria referir-se el fragment oferir del Poeta. A títol d’hipòtesi suggerim
que podria tractar-se d’Il poeta disperato, òpera composta el 1807 per Francesco Morlacchi.

Data

QUADRE I.- Òperes i funcions líriques que coneixem a Girona entre 1843 a 1846
Autor i òpera
Referències
Comentaris

1-V

?
?

Anu.: El Postillón, 1-V-1847, P.
4.

2-V

VERDI
Nabucco.

Anunci (El Postillón 1-V-1847
p.4) / El Postillón 2-V-1847 p.

4-V

VERDI Ernani

Anunci.: El Postillón 4-V-1847
p4
Anumci.: (El Postillón 1-V-1847
p.4)

?
prevista
6-V
Prevista
9-V
11-V
13-V
18-V
20-V

23-V
maig
Prevista
juliol

20-VIII

DONIZETTI
Belisario

Representació que culmina la primera quinzena
lírica que hauria tingut 13 funcions (El Postillón 1-V1847 p.4). Per tant abans ja hi ha hagut al voltant
d’una dotzena de representacions.
Representació que comença la segona quinzena
lírica que tindria 13 funcions (El Postillón 1-V-1847
p.4). El títol que s’utilitzava aleshores era
“Nabucodonosor, rey de Babilonia”
L’obra es representava en aquesta temporada per
primera vegada a Girona (El Postillón 1-V-1847 p.4).
S’esmenta que es representaria al cap d’uns dies

DONIZETTI
Lucia di Lammermoor

Anunci.: (El Postillón 1-V-1847
p.4) / (El Postillón 6-V-1847
p.4)

L’anunci diu que els entreactes seran ràpids: només
el que es tardi a canviar els decorats ((El Postillón 6V-1847 p.4) )

VERDI
Nabucco.
DONIZETTI
Lucia di Lammermoor
DONIZETTI
Marino Faliero
DONIZETTI
Marino Faliero

Anunci.: (El Postillón 9-V-1847
p.4) / El Postillón 2-V-1847 p.4

El
títol
que
“Nabucodonosor”

ACADÈMIA
Iniciada amb Il Barbieri
i acabada amb un acte
de Marino Faliero

Anu.: El Postillón 20-V1847 p4

VERDI
Nubucco.
BELLINI
La Straniera
Donizetti
L’Elisir d’amore
DONIZETTI
Belisario

Pacini
novembre Saffo
Inici febrer Joan Carreres Dagas
1848
Rosamunda in Ravenna

s’utilitzava

aleshores

era

Anunci.: (El Postillón 11-V1847 p.4) )
Anunci.: El Postillón 13-V-1847
p4
Anunci.: El Postillón 18-V-1847
p4

Donizetti fou el
compositor més
representat

Imatge 1.- Donizetti →
Amb 9 parts: una “Simfonia” i framents de: Il barbiere
(cavatina de Rosina), Imelda, de Donizetti (ària de baríton),
Fausta, de Donizetti (ària de soprano); una altra “Simfonia”.
Il Fanatico per la música, de Johann Simon Mayr (un duet i
una ària de baix), Maria de Rudenz, de Donizetti (ària de
baríton). S’acabà amb un acte sencer de Marino Faliero,
també de Donizetti.
Anu.: El Postillón 23-V-1847 p.4 El
títol
que
s’utilitzava
aleshores
era
“Nabucodonosor”
Anu.: (El Postillón 1-V-1847 p.4)

En l’anunci esmentat s’indica que aquesta òpera
s’anavia a incloure en la quinzena “provablement”

LLIBRET
editat
“da
rappresentarsi nel cittá di
Gerona” per editor Estivil de
Barcelona
Anunci: (El Postillón 19-VIII1847 p4)

ESTRENA a Girona . El llibret editat amb motiu de la
presentació a Girona per Estibill a Barcelona
especifica que es tractava del mes de juliol.

LLIBRET Imp Grases de Girona.
Editat el Novembre del 1847
[AMGi]
Carta
d’agraïment
a
l’Ajuntament (AMGi. Teatre,
lligall 8. Data 8-II-1848)

ESTRENA a Girona . “El libreto de esta ópea en
verso italiano y verso espanyol se vende a 4 reales en
la librería de J Grases” (Postillón 19-VIII p4)
L’obra es representava en aquesta temporada per
primera vegada a Girona (El Postillón 1-V-1847 p.4)
ESTRENA a Girona GIRBAL (1893c) l’esmenta com
a ESTRENA a Girona.
Cal recordar que la temporada de l’any còmic 1847
va anar de passat Pasqua i fins al 4 de març del 1848.

Recapitulant, sabem que es presentaren com a mínim quinze òperes senceres corresponents a cinc autors,
tots italians, excepte un de gironí. Ho resumim en el següent QUADRE II:





QUADRE II.- Freqüència en què apareixen els compositors en
la mostra que coneixem
4 Obres de DONIZETTI: Belisario, Elisir d’amore, Lucia di
Lammermoor, Marino Faliero.
2 obres de VERDI: Ernani i Nabucco.
1 obra dels compositors. BELLINI: La Straniera; Giovanni
PACINI: Saffo, Joan CARRERAS: Rosamunda in Ravenna

Imatge 2.Giovanni
Pacini va ser
un dels
compositors
interpretats a
Girona aquella
temporada

Creiem que la mostra és suficient per afirmar que l’autor que més destaca fou Donizetti. El següent que
trobem és Verdi. Bellini i Pacini ens apareixen de manera puntual en al nostra mostra. Els títols es van
repetint, encara que no sabem quantes vegades, i segurament en funció de l’èxit que assolien. A destacar
l’estrena d’una de les tres òperes que coneixem del bisbalenc-gironí Joan Carreras Dagas: la Rosamunda.

SOBRE LES ACADÈMIES
Era típic en el segle XIX que alguna de les
funcions operístiques dins de els temporades
consistissin en una acamèmia. Aquesta
correspon a una funció en la que s’ofereixen
diversos fragments d’òperes o obres curtes,
oferint així un programa variat. Segurament
per a donar varietat i, mot particularment, per
a permetre el recolzament o lluïment
d’artistes en les funcions de benefici (o sigui,
sessions destinada a homenatjar i aportar als
guanys a alguna artista o, de vegades, a alguna
causa benèfica). Com exemple d’acadèmia
oferta a Girona en al temporada 1847
reproduïm al costat [IMATGE 3] el programa
de la funció del 29 d’abril.
Imatge 3.- Anunci de l’acadèmia
oferta per la companyia operístic al teatre
gironí el 29 d’abril de 1847 (El Postillón, 29-IV1847 p.4)

Si coneixem quinze títols que segur que es van representar íntegrament, també ens consten fragments
cantants en les dues acadèmies, o funcions de fragments variats [En mostrem la descripció sencera al
QUADRE I, en els dies 29-IV i 20-V]. Cal tenir present que alguns dels títols implicats en dites acadèmies
es podien haver representat sencers en altres moments, donat que sovint s’incloïen peces soltes d’òperes
conegudes pels intèrprets per haver-los representat recentment, potser a Girona mateix. Esmentem en
el QUADRE III els vuit títols que apareixen en les diues acadèmies que coneixem, a part
QUADRE III.- Fragments apareguts en les acadèmies que coneixem, corresponents a altres òperes
● Il barbieri di Siviglia, de Rossini (1815)
● Un’avventura di Scaramuccia, de Luigi Ricci (1834)
● Il ritorno di Collumela dagli studi de Padova, de Vincenzo
Fioravanti (1843)
● Fausta, de Donizetti (1832)
● Maria di Rohan, de Donizetti (1843)
● Il fanatico per la musica, de l’alemany Johann Simon Mayr (1829)

● Maria de Rudenz, de Donizetti (1838)
● Imelda de’ Lambertazzi, de Donizetti
(1830)
● Il poeta disperato, de Francesco
Morlacchi (1807), obra que creiem possible
fos la que se n’interpretà un fragment en
l’acadèmia del 29 d’abril.

Com dèiem, alguns d’aquests títols (potser no tots) poden haver estat representats a Girona
íntegrament aquella temporada. Els que ho podrien haver estat amb més probabilitat és algun del que se
m’interpretà a acte sencer: Maria di Rohan de Donizetti5. També tenen probabilitats especials d’haver
aparegut senceres aquella temporada el Scaramuccia de Ricci i Il Columella de Fioravanti, donat que
d’ambdues se’n va oferir una ària acompanyada per cor: o sigui que una peça amb cor es deuria triar en
el cas que fos un fragment conegut per tothom. L’altra constatació que treiem d ela selecció de fragments
interpretats és la de l’hegemonia de Donizetti a Girona el 1847: només ell apareix més d’una vegada com
autor seleccionat i de fet arriba a la meitat d’interpretacions, o sigui quatre de vuit..

ELS LLIBRETS OPERÍSTICS PER A GIRONA
Una de les fonts d’informació ben interessants i útils consisteix en l’edició de llibrets impresos amb el
text de l’òpera. També, en el segle XIX i XX es poden trobar sinopsis argumentals a manera de petit
opuscle. A Girona i per al segle XIX només trobem llibrets amb el text íntegre. Entre cap als anys 40 hi va
haver a Girona una presència de llibrets editats amb motiu de l’estrena d’òperes, amb un impressor gironí
que s’hi va dedicar. Que la cosa valgués la pena indica que deuria ser forces els espectadors que
compraven i seguien l’argument de les obres, encara més donat que les funcions es feien amb la sala
il·luminada i, per tant, es podia llegir durant la representació (Barceló, 2017).
De la temporada que considerem s’han conservat dos llibrets amb el text complert, en italià, d’obres
que s’estrenaven a la ciutat. En relació a les estrenes gironines tenim coneixement de dos editors que
treien llibrets expressament. Un és la impremta Estibill de Barcelona. També n’hi ha d’un impressor gironí,
el Joaquim Grases.
← Imatge 4.Portada del
llibret de
L’Elissir
d’amore, editat
per Estibill a
Barcelona però
per a una
representació
gironina.

Imatge 5.Portada del
llibret de Saffo,
editat per
Grases a Girona
quan l’obra de
Pacini es va
estrenar a la
ciutat.
→

Un dels llibrets que conservem és el corresponents a l’ òpera L’Elisir d’amore, de Donizetti. Fou imprès
a Barcelona, per Estivill, “Da representarsi nel teatro dell’ eccellentissima é inmortale città di Gerona nel
mese di Julio del anno 1847”. Conté el repartiment de cantants solistes, un argument en castellà i el text
5

Una constatació ens la dóna l’acadèmia del dia 20 de maig en què l’òpera de la que s’interpretà un acte sencer fou
Marino Faliero, òpera que sabem s’havia ofert íntegra el dia 13 d’aqeull mes.

complert de l’òpera en italià. El llibret es podia adquirir a la taquilla del teatre o a la llibreria i impremta
Grases de Girona. Es conserva a l’Arxiu Històric de Girona, situat a la plaça de Sant Josep.
L’altre llibret conservat és de l’òpera Safo, de Giovanni Pacini. En aquesta ocasió l’editor és el gironí
Joaquim Grases. Porta la data de novembre de 1847. Presenta els noms dels cantants solistes i el text en
italià i una traducció al castellà en vers. Consta el nom del traductor al castellà, Pío del Castillo. Un
exemplar es conserva a l’Arxiu Històric de Girona. Del Castillo
és un personatge molt interessant, que va treballar al Liceu
El públic comprava llibrets amb
de Barcelona i del que en coneixement la traducció d’algun
el text sencer de les òperes,
altre llibret. En alguna ocasió mereixeria la pena parlar
sobretot les que s’estrenaven. I
específicament d’ell.
Encara sabem que va circular, com a mínim un altre llibret
es llegien durant les funcions
d’una òpera estrenada en aquell moment a Girona. Es tracta
del Belisario, de Donizetti. Ho sabem, tot i que no tenim
constància de la conservació de cap exemplar, perquè el llibret s’anuncià per la premsa coincidint amb
l’estrena (El Postillón, 19-VIII-1847 p.4). Va aparèixer amb tex italià i una traducció, també amb vers, en
castellà. La similitud de les versions en els dos idiomes en vers fa pensar en que podria tractar d’una altra
edició de Joaquim Grases, però no ho sabem segur.

CONCLUSIONS
La temporada operístic de l’any còmic de 1847, que va començar, pel que fa a l’òpera a inicis
d’abril de 1847 i que va acabar oficialment el 4 de març de 1848, va resultar a la ciutat de Girona
molt activa.
No podem reconstruir tot l’itinerari líric del període. Malauradament no tenim notícies
periodístiques des de finals de maig. Amb tot, provarem de fer una estimació del nombre d’òperes
que es podrien haver presentat. Sabem dels dos primers mesos que el ritme habitual era de dotze
a tretze òperes al mes. Per notícies soltes sabem que hi havia actuacions operístiques, com a
mínim, ells mesos de juliol, agost, novembre i febrer, el qual apunta a una continuïtat durant la
temporada. Val a dir que inclús en el cas que les companyies tinguessin continuïtat, era costum
que hom fes una pausa durant algunes setmanes a l’estiu. Tampoc es pot estar segurs que el ritme
de funcions es pogués mantenir al cent per cent al llarg de tot el període. Si hom calcula una
temporada que anés d’abril a febrer, amb un parèntesi de
quatre setmanes a l’estiu, hom pot fer estimacions
És concebible que aquella
hipotètiques del nombre de funcions, dins d’uns intervals.
temporada s’oferís a Girona
Podem calcular per a deu mesos d’actuacions, una
sobre el centenar de funcions
forquilla que va de 120 funcions, si apliquem l’índex de
operístiques
dotze obres al mes (que és l’anunciat a inici de temporada)
i 80 funcions si apliquem un índex de 8 representacions
mensuals, calculant que el ritme es ralentís amb el desgast provocat per l’allargament de l’oferta
lírica i per possibles imponderables. Això donaria una mitjana d’unes 100 funcions que s’haurien
pogut oferir aquella temporada. Admetem que només es tracta d’una especulació hipotètica,
encara que a partir de dades que hem exposat al llarg de l’escrit.
Molt sintèticament destacarem el gran predomini que presenta Gaetano Donizetti com a
compositor més representat a Girona. La dada està en consonància amb el que estava succeint a
Barcelona (Radigales 1998). També el paper destacat que estava jugant Joan Carreras Dagas com
a músic i com a compositor, amb l’òpera Rosamunda in Ravenna, estrenada a inicis del febrer de
1848.
joan manel barceló sitjes (desembre 2021)
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

ORQUESTRINA NEW JAZZ BABY
Aquesta vegada parlarem de dues orquestrines que van existir als voltants de la Guerra Civil. La New Jazz
Baby era de Girona, formada l'any 1928 per Lluís Moreno i Pallí, arran de la desaparició de l' Orquestrina
Moderna, de Salt.

Imatge 206 - Any 1928 – Foto: Lux. Arxiu particular
D'esquerra a dreta: Cels Ferrer i Turró (violí-jazz), Lluís
band, flextone6 i jazz-flute [flauta travessera]), Lluís Marcó
Moreno i Pallí (piano), Llorenç Noell i Plana ["Risan"]
(saxòfon), Josep Moreno i Pallí7 (violoncel, banjo i viola) i
(trompeta i baix mandolina), Joaquim Casas i Ensesa (jazzJosep Garrido (baix, tuba i trombó).

6

El flextone, o flex-tone, era un instrument de percussió, de moda en aquella època, que s'emprava bastant en el ball del
xarleston, feia com una mena de xiulet.
7
A aquest home el vaig arribar a conèixer, quan per raons de feina jo anava sovint a Tossa, on ell estava jubilat; li deien
"Pepe".

Tots ells els membres del grup eren mestres d'ensenyament primari. Acabada la guerra incivil, la
temporada 1939-1940, van canviar-se el nom pel d'Orquestrina Dancing Jazz, però van durar poc amb
aquesta denominació, donat que les autoritats els van prohibir el nom (perquè era estranger), i ja entrada
la temporada 1940-1941 es van desfer. Alguns dels músics, encapçalats per Cels Ferrer van formar l'any
1941 l'Orquestra Ferrer.

ORQUESTRINA DANCING JAZZ
Orquestrina de Girona. Al acabar la guerra civil, els components de l'Orquestrina New Jazz Baby van
canviar-se el nom pel d'Orquestrina Dancing Jazz, i es presentaven amb aquest text. Per a la temporada
1939-40:
«Esta orquestina compuesta por 6 profesores, al renovar su vida artística con nuevos y valiosos elementos, tiene el
honor de ofrecerse en la completa seguridad de volver a obtener el aplauso del público y aumentar los éxitos de
anteriores temporadas».

Imatge 207 - Any 1939 – Foto: Arxiu Particular

D'esquerra a dreta: Lluís Marcó (saxo alt), Joaquim Casas i
Ensesa (jazz-band), Alfons Sánchez i Baró (piano), Cels

Ferrer i Turró (violí, trombó i director), Josep Garrido (helicó
i tuba) i Llorenç Noell i Plana ["Risan"] (trompeta).

Al cap de poc temps les autoritats els van prohibir el nom, com en el cas anterior, perquè era estranger.
Ja entrada la temporada 1940-1941 es van desfer. Alguns dels músics, encapçalats per Cels Ferrer van
formar l'any 1941 l'Orquestra Ferrer.
Tot i que havia promès parlar també de l’Orquestra FERRER en aquest article, donat que conté un bon nombre
de fotos ho faré en el proper.

Josep Loredo i Moner, desembre 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
(58)

En l’òpera Bazajet Vivaldi ens
obsequia amb l’ària Achh’il
mar che sommerga. Aquí
interpretada pels grans
especialistes com són Cecilia
bartoli i Il Giardino Armonico

Un bon
consell de
Haydn

De l’òpera de Haydn Orlando
Paladino sentim el conjunt final
Son confuso e stupefacto. Com
és propi de les òperes del
moment, ens proposa una
moralina conclusiva: Si vols ser
feliç estima a qui t’estima.

Una petita
peça d’un
gran músic

De Jan Dimas Zelenka,
l’Andante del la seva Sonata no
2 per a dos oboès, fagot i
continu.

Quan els
personatges
secundaris
tenen les àries
més maques

Wagner i la
mort de
l’heroi
Quan els
personatges
secundaris
tenen les àries
més maques

Turandot serà la protagonista de
l’òpera de Puccini que en pren el nom.
Però els moments més bells són per a la
pobra i petita Liu. De fet és ella la que
comença a desfer la duresa de la
princesa de gel, quan li diu a la princesa
Tu che di gel sei conta.
De Richad Wagner posem un
frament d’El capvespre dels
déus. El moment de la mort de
Sigfrid, Brünnnhilde! Helige
Braut! i l’orquestral seguici
fúnebre.
Barbara Strozzi és una de les
principals compositores del
barroc. Aquí en sentim la seva
cançó Che si può fare. Canta
Mariana Flores, amb la Capella
Mediterranea

Amb motiu de la interpretació de l’òpera de
Txaikovski al Liceu.

Pikovaia Dama

Julià Pascual Fortea, 2021

