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ACTIVITATS PROPERES
CONFERÈNCIA

SOPAR

LICEU EN BUS

SOPARCONCERT

Inspirat en la
La Flauta Màgica,
La Flauta Màgica
conferència de Mozart
de Mozart
Sopar Lític a Calella
de Palafrugell.

2-VI (19,30 h)

2-VI (21h)

A la casa de Cultura (A.
Viader). GRATUÏT,amb
inscripció:

Amb inscripció prèvia. Preu
25€

26-VI

15

de juliol
Sortida al Liceu des de 55€ (recital i sopar). Amb
inscripció prèvia. Bus
Girona, en bus. Per a les
optatiu
des de Girona (15€)
persones inscrites
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NOTÍCIES
QUI

QUÈ, QUAN ON …

Ha mort la mezzosoprano
TERESA BERGANZA. En memòria
La cantant madrilenya ha mort als 89 anys. No
ha volgut que se li faci cap acte públic.
..R. Musical Catalana.. ..El País ..Ópera
Actual ..La Vanguardia ..Mundo Clásico..
..ENTRREVISTA de fa 25 anys..

Convocat el recital-sopar
de final de temporada
dels Amics: 15 juliol
Es celebrarà, com ja és
tradicional, a Calella de
Palafrugell, en col·laboració amb
l’Associació d’Amics i Veïns de
Calella.
Enguany amb la mezzosoprano
Rimma Khismatullina
(mezzosoprano), la soprano Eva
Ribas (soprano), i el pianista
Alessio Coppola
Preu 55€. Amb bus opcional des
de Girona
..INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS..

Activitats realitzades el mes de
maig
● Una conferència.
● Col·laboració en la difusió de
l’òpera del Municipal
● Una presentació de l’òpera de
Peralada: The Fayry Queen
HO PODEU CONSULTAR A:
..ACCÉS..

Publicada una nova guia
d’audició: Les vêpres
sicilianes, òpera de Verdi
Fa uns mesos es va publicar un
comentari similar en el butlletí
Operem. Ara s’ha revisat el format i,
sobretot, s’han afegit enllaços per
accedir a audiovisuals gratuïts (en
YouTube). L’autor de la guia és en
Llorenç Ginestà i Baldevei,
membres des Amics de l’òpera de
Girona, de Santa Coloma de Farners.
..Al web..

Calendari allargat
ANAR-HI

Valoracions del Rigoletto de la
FOC que s’ha presentat a
Girona
La Fundació de l’Òpera Catalunya ababa
la temporada amb Rigoletto,
presentada en diversos teatres del país,
entre ells Girona
..Òpera Actual ..Reportatge (7’40”)..

L’Auditori de Barcelona ha
presentat la temporada
2022/2023
Ha estat presentada a inicis de maig.
Inclou 460 concerts. Hi ha volgut
posar el títol genèric 3r moviment:
Mort o retorn. ..Auditori..

El Festival de Peralada ha presentat el
programa d’aquest estiu
Aquest 18 de maig ha estat presentada la
programació, en al que hi ha força espai per a
l’òpera: tres òperes i diversos concerts lírics, dels
que en destaca un de Josep Carreres.
..Al web..
..Comentari..

El Wozzeck presentat aquest maig al
Liceu obté molt bona crítica
Tots els comentaristes han coincidit en encomiar
els cantants, la producció i la tasca musical de
l’òpera d’Alban Berg. ..Al web..

FlamenGI 2022. Festival Flamenc de
Girona
S’ofereix en diversos escenaris de Girona entre
els dies 11 i 12 de juny.
..Al web..

Éxit de l’espectacle de dansa
Giselle d’Akram Khan, al Liceu
Amb Tamara Rojo de prima ballarina. S’ha
presentat aquest mes de maig.
..Al web..

L’ESMUC presenta un a segon a
edició produint una òpera amb els
seus estudiants
Aquest maig han presentat Il filosofo di
campagna de Galuppi. ..Al web..

Salvador Brotons serà el nou
director de l’Orquestra
Simfònica de Sant Cugat
En serà director titular a partir de la
temporada 1922-23
..Al web..

40

A La Bisbal commemoren el 40è
aniversari de l’Escola Municipal de
Música Conrad Saló
Centre formatiu sorgit en una localitat de
forta tradició musical. ..Al web..

ENTREVISTA: Joves que fan
música antiga
El grup The Ministers of Pastime, format
per joves de diversa procedència
..Al web..

ENTREVISTA: A Luís Cansino, el baríton
que no vam poder sentir a Girona
Malgrat que no el vam poder sentir en el el Rigoletto
del T. Municipal de Girona aquest mes de maig, per
problemes de salut, si que li podem llegir una
entrevista.
..Al web..

ENTREVISTA: Bàrbara Lluch, directora
d’escena
Conversa amb la directora barcelonina,neta per
cert de l’actiu Núria Espert. ..Al web..

ENTREVISTA: amb l’especialista en
música medieval Jota Martínez
Expert en instruments musicals, organitza una
exposició dedicada a Alfons X El Savi
..Al web..

ENTREVISTA: Albert García de Mestres.
Compositor d’òperes
Conversa amb el compositor català amb motiu de
les seves últimes estrenes d’òperes
..Al web..

ENTREVISTA: amb la
soprano Anna Pirozzi
Amb motiu de les seves actuacions a
Canàries
..Al web..

Festival Espurnes Barroques
Un festival a la Catalunya central que
combina la música i la visita
monumental.
..Al web..

Reivindicació del compositor
operístic català Felip Pedrell
Des del Punt Diari es lamenta que no
s’hagi recordat des de Catalunya el
centenari de la seva mort, cosa que sí es
fa a Madrid
..Al web..

Jaume Plensa ha dissenyat unes
portes per a les arcades de la
façana principal del Liceu
S’inauguren en el context del 175
aniversari. ..Al web..

La mezzo Cecilia Bartoli ha
estat nomenada presidenta
d’Europa Nostra
La decisió s’ha pres aquest mes de maig
per a posar-se al front d’una associació
dedicada a la defensa del patrimoni
artístic i cultural europeu. ..Al web..

Roberto Alagna i A. Kurzak acaben
de retirar-se de la Tosca que farà
el Liceu la propera temporada
En mig d’una polèmica el cèlebre tenor i la
seva parella abandonen el compromís amb el
teatre barceloní. ..Al web..

La coral de Les Planes,
Retorn Planenc, rep el
premi Anselm Clavé
Amb motiu de celebrar el seu
centenari. ..Al web..

Maria Callas. Cartas y
memorias
Amb Tom Volf com editor. Ed. Akal,
Madri, 2022. ..Al web..

LLIBRE

Antologia Sentimental de la
Música Catalana
L’autor, Joan Magrané parla de músics del
país com Mompou, Blancafort, Toldrà,.
..Al web..

LLIBRE

Tristany i Isolda en disc
Per la casa Orfeo, que ha editat un
enregistrament en directe de fa ja alguns
anys a l’Òpera estatal de Viena. ..Al
web..

CD

La soprano Rachel Willis-Sørensen
teu un primer disc d’àries
CD

Amb la casa SONY. ..Al web..

J. J. Orlinski treu un disc sobre
compositors polacs
*

El contratenor, conjuntament amb el pianista Michal
Biel,l’ha editat amb la casa Erato. ..Al web..
Números anteriors
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IV CURS D’ESTIU D’ÒPERA MARCEL GORGOGI, A GIRONA
Al Centre de La Mercè,
de Girona

Del 27 de juny al 1 de juliol
Es treballaran 5 temàtiques de
pel·lícules que inclouen la música
d’òpera i/o s’inspiren en les mateixes:




Preu: 150€
Preu especial per als Amics
de l’òpera de Girona 130€




“Carmen”, de V. Aranda
“Amadeus”, de M. Forman
3 títols: “Cita con Venus”,
“Pretty woman” i “West side
story”
“Gayarre”, de D. Viladomat
I un conjunt ampli de casos
amb presencia estel·lar de
l’òpera, al cine

INSCRIPCIONS PER CORREU-E:
interessats@marcelgorgori.cat

JOAN ALBAREDA PRESENTA LA SEVA TERCERA NOVEL·LA
Serà el dilluns 13 de juny,
a les 19 h., a la Llibreria 22
de Girona. Albareda és
membre dels Amics de
l’Òpera de Girona

ACTIVITATS PROPERES
DANSA FLAMENCA: De
Scheherazade a Yo,
Carmen
1 i 3-VI

1-VI
(20 h.)

2-VI
(19,30 h.)

Amb direcció de Maria Pagé i El
Arbi El Harti. En coproducció
entre el Liceu i l’Abu Dhabi
Festival. Al Liceu
..Al web..

Barcelona

Recital líric: Cinco
canciones Negras, de
Montsalvatge
Amb la soprano Marta Methéu i el
pianista Francisco Poyato. Al Palau
..Al web..

Barcelona

CONFERÈNCIA:
Apropament a La Flauta
Màgica, de Mozart
En l’explicarà en Pol Avinyó.
Gratuït, amb inscripció
..INSCRIPCIÓ..

Girona

SOPAR d’inspiració
operística: La Flauta Màgica
2-VI
(21 h.)

Cuinat pels aficionats a l’òpera i a la
cuina, l’Alfons Bonet i en Joan
Escuder. 25€. Places limitades a 15
per la capacitat de la cuina.
..INSCRIPCIÓ..

Girona

ÒPERA: Wozzeck,
d’Alban Berg
2 i 4-VI
(19 h.)

Protagonitzada per Matthias
Goerne, amb l’orquestra i cor
del Liceu i l Cor Vivaldi. Al Liceu
..Al web..

Barcelona

PROJECCIÓ COMENTADA: La Fille du
Régiment, òpera de Donizetti
3-VI
(18,30 h.)

Es projectarà al Museu del Suro de Palafrugell.
Organitzen els Amics de l’Òpera de Palafrugell.
Acte obert i gratuït
..Al web..

Palafrugell

CONCERT: Madrigals de
Monteverdi
5-VI
(18 h.)

S’interpretarà el sisè llibre de
madrigals. Amb Rinaldo Alessandrini
com a director. A la sala Foyer del Liceu
..Al web..

Barcelona

Música coral barroca
alemanya. Amb John Eliot
Gardiner
8-VI
(20 h.)

Interpretat perl Monteverdi Choir i
l’English Baroque Solists. Obres de H.
Schütz i J.S. Bach.
..Al web..

Barcelona

DANSA: Luaº
Per Ancorau Danza
11-VI
(20 h.)

En l’àmbit del Festival Flamengi. Al
Teatre Municipal de Girona
..Al web..

Girona

La Novena Simfonia, de Beethoven,
la Coral. 30% de descompte per als
Amics de l’òpera

12-VI
(19 h.)

Serà a l’Auditori de Girona, el 12 de juny, a
les 19 h. Per l’Orquestra Simfònica del Vallès,
amb la soprano Marga Cloquell, la mezzo
Anaïs Masllorens, el tenor Antoni Lliteres i el
baríton Elias Arranz. Obteniu el descompte
anotant en codi AUDITORIAMICSOPERA22.
..Al web..

Girona

Recital de lied, amb la soprano
Blanca Esther Moreno
12-VI
(19 h.)

13-VI
(18,30 h.)

16-VI
(19 h.)

Amb el pianista Alan Branch. Organitzat
per Joventuts Musicals. Al teatre
Municipal de Palafrugell
..Al web..

Palafrugell

Recital líric: la mezzo
Anna Tobella i el
pianista Alessio Coppola
Al Caixa Forum Girona
..Al web..

Girona

Ensemble O Vos Omnes i
cantants de l’Auditori
interpreten poemes
Amb l’espectacle De Verdaguer a García
Lorca. A l’Auditori de Barcelona
..Al web..

Barcelona

ÒPERA PROJECTADA:
Aida, de Verdi
19-VI
(20 h.)

En una versió de l’Òpera
Bastille, de París.
Protagonitzada per Sondra
Radvanovski i Jonas Kaufmann
..Al web..

Olot

En contratenor Carlos
Mena i Forma Antiqva:
Cantates de Bach

20-VI

Al Palau de la Música
..Al web..

(20 h.)

Barcelona

ÒPERA: representacions de La
Flauta Màgica, de Mozart
20-VI a 2VII

Sota direcció musical de Gustavo Dudamel
i escènica de David McVicar.
Protagonitzada per Javier Camarena, Lucy
Crowe, Thomas Oliemans, ...
Al Liceu
..Al web..

Barcelona

ÒPERA PROJECTADA:
Platée, de Rameau
Retransmesa en directe des
del teatre Garnier de París
..Al web..

21-VI
(19,15 h.)

Sortida al Liceu, en bus, des de
Girona per a veure La Flauta
Màgica
Organitzat pels Amics de l’Òpera de
Girona per a qui hagi fet les reserves
..Al web..

26-VI

Banyoles

GironaBarcelonaGirona

Curs d’estiu d’Òpera Marcel
Gorgori: ôpera i Cine.

27-VI a 1VIII

Amb descompte per als Amics de
l’Òpera de Girona
..Més informació.. ..Curs..

(16,30 h.)

Girona

CONCERT: Magdalena
Kozená, Simon Rattle i
amics.

29-VI

Serà un espectacle de petit
format. Al Liceu
..Al web..

(19 h.)

Barcelona

Ondina. Espectacle familiar,
amb havaneres teatralitzades
Al pati de la Casa de Cultura de
Girona. Amb les Anchovetes
..Al web..

29-VI
(19 h.)

Girona

Cantates de J.S. Bach,
amb Tom Koopman
30-VI

A l’Auditori de Barcelona, s’interpretarà
la BWV 10 i la BWV 147
..Al web..

(19,30 h.)

Números anteriors

Barcelona
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Històries del Municipal
DELS CANVIS EN L’ÚS DECORATS A INICIS
DEL SEGLE XX (1 de 2)
Una de les novetats més espectaculars que es produïren en el teatre vers l’inici del segle xx
fou l’ús habitual de decorats específics. De fet, en el grans teatres ja era un costum freqüent
en el segle XIX i abans. Però es limitava a teatres importants i de cares a obres rellevants.
La tradició, des de l’antiguitat, és que l’espai escènic tingués una aspecte habitual, amb
recursos estàndard d’escenografia. Un teatre solia disposar d’un repertori limitats de decorats
que s’anaven repetint en els diverses obres, tot i que ja hem dit que els grans teatres, per
exemple les grans sales operístiques, podien encarregar decoracions específiques per a cada
acte de cada òpera. No solia ser el cas dels teatre de províncies, com ara el de Girona, encara
que en alguna ocasió particular es podia produir1.

LES DEFICIÈNCIES I QUEIXES PELS DECORATS TRADICIONALS
Els teatres disposaven d’uns decorats estandarditzats que es repetien, sempre els mateixos, en les
funcions successives (BARCELÓ 2018a). Així hom solia disposar d’uns decorats de bosc, sala de casa rica,
estança de casa pobra, exterior de carrer, de plaça, presó, de mar, jardí, ... i alguna altra variació més. Tals
decorats, formats per telons i bastidors,
fets teles pintades, que es penjaves amb
cordes i amb alguns elements d’atrezzo
s’anaven repetint d’una funció a altra.
Només de tant en quant, quan el material
quedava
totalment
inservible,
s’encarregaven decorats nous a algun
pintor.
Imatge 1.- Teatret de cartró de cap al 1900
que mostra els sistemes tradicionals de
col·locació dels decorats.

A part de resultar reiteratives, les
decoracions no se solien mantenir en gaire
bon estat de conservació, si més no a
Girona (Barceló 2018b: p.8). No són
escasses les queixes, cap a finals del segle
XIX sobre la qualitat deficient dels decorats
de força de les funcions representades.
Sobretot quan es recorria als decorats tradicionals del teatre. En recollim un exemple
1

Sabem que el 1848 Joan Carreras Dagas va encarregar i pagar de la seva butxaca una decoració específica per a l’estrena
d’una òpera pròpia: Rosamunda in Ravena. (AMGi. Teatre, lligall 8. Carta de 10-II-1848)

TEXT I.- Una funció teatral del 1898 amb els decorats tradicionals en mal estat
“El sábado y domingo se representó en el Teatro principal el drama <Los Pilletes> […] Comprendemos que
el mejor aliciente de la obra que nos ocupa debe ser el aparato, pero como aquí se ha representado con las
deterioradas y rotas decoraciones de costumbre, a excepción de la del cuadro que figura el choque de trenes,
que es de buen efecto, de aquí que esta circunstancia perjudicó mucho el éxito de la obra. En cuanto a tramoya,
vale más no hablar, pero es precisos que se corrijan ciertos abusos, que ponen en muy mal lugar a un teatro
de la importancia del nuestro.”
(La Lucha, 17-IX-1898, p. 3)

Val a dir que al teatre gironí es va dur a terme una certa renovació de decorats l’any 1899 (BARCELÓ
b: p. 9 i 10).

ARTISTES I EMPRESES DE DECORACIONS
Evidentment, a cada teatre es podia i es deuria recórrer a artistes locals. En l’àmbit català n’hi havia
alguns de més prestigiosos a inicis del segle XX, alguns dels quals els trobarem relacionats amb
produccions escèniques que van arribar a Girona. Isidre Bravo ens en parla “Hi havia alguns noms que
era més habitual trobar-los associats [...] A començament del segle XX, els noms més prestigiosos que
col·laboraven en una mateixa producció eren Vilomara, Alarma i Junyent; de vegades també ho feien
amb Urgellés i altres de menys consagrats com ros Gúell i els tàndems Brunet-Pous o Bulbena-Girbal”
[BRAVO 1986: 174]. Aquests noms esmentats corresponen a una tendència més tradicional en l’època de
caire realista, que buscava un trompe-l’oeil il·lusionista, encara que alguns com Alarma i Junyent van
evolucionar cap a posicions més modernes, que introduïen deformacions (com distorsió de colors o
esquematisme de les formes) més expressives [BRAVO 1986: 180].
Adaptant-se als nous temps, vers la segona dècada del segle XX van aparèixer empreses que produïen
decorats en sèries que es llogaven a companyies més modestes: “Dins d’aquesta cursa competitiva va
aparèixer també cap als anys deu del nostre segle, una nova modalitat de plantejament del treball: el
decorat de lloguer. Tallers com Casa Muela o els Tallers Madalena van especialitzar-se, de vegades amb
la col·laboració de bons escenògrafs d’ofici, en la fabricació en sèrie d’estocs de decorats de lloguer,
sempre de paper, destinats a les empreses teatrals amb menys recusos.” [BRAVO 1986: 269]. A Girona
trobem diversos exemples de companyies que portaren decorats de la casa Muela o de Madalena.

LA PROPAGANDA DESTACAVA L’ESPECIFICITAT DELS DECORATS
Ja des d’una mica abans i particularment a inicis del segle XX es pot trobar alguna propaganda
d’espectacles que destaquen que compten amb un bon decorat. De manera similar també ho proclamen
en relació al vestuari. Però el costum sistemàtic de destacar els decorats el trobem a Girona a inicis del
segle XX. No podem datar amb molta exactitud el moment de canvi de tendència donat que de la primera
dècada no hem pogut analitzar massa impresos propagandístics.
Hem trobat algun exemple de cartell i de programa de mà impresos de la darrera dècada dels segle XIX
i no destaquen aspectes particulars de la part escenogràfica. A sota e mostrem un exemple del 1899,
corresponent a un programa de mà d’una companyia de sarsuela, resultant que en la segona pàgina del
díptic, després d’esmentar els artistes, s’enumeren les altres tasques, entre les que n’hi ha forces (arxiu,
sastreria, perruqueria,) però, cap esment a l’escenografia-decoració.
Imatges 2- ABANS DEL SEGLE XX. Detalls
del programa de mà de la Compañía de
Zarzuela de D. Rafael Bolumar. De la
temporada de
primavera que es va
inaugurar el 2 d’abril de 1899 (AMGi Teatre,
Lligall 12).- Veiem: Portada amb el títol i un
detall del segon full amb les tasques no
actorals que es destaquen.

Hem revisat programes de mà i cartells del Teatre Principal (que aquest era el nom aleshores de l’actual
Teatre Municipal) especialment durant part de la segon i tercera dècades del segle XX, en major nombre
entre 1913 a 1925. També alguns de la primera i de la quarta dècada. Hem estudiat els que es guarden al
fons de l’Arxiu Municipal de Girona (AMGi), a la secció Teatre. També de la Biblioteca Pública Carles
Rahola de Girona (Bib. P. C. Rahola), en una col·lecció d’impresos teatrals que en ser localitzada ara farà
uns anys va rebre la denominació inicial de Cartells. Els que resultaven més sistemàtics en anunciar
decorats adients eren els programes de mà. Els cartells ho indicaven de manera més aleatòria, potser en
part per la molta informació que solien contenir, o, perquè ja s’havia aclarit en el programa de mà, pamflet
que se solia repartir profusament en el moment previ de començar un cicle d’espectacles. Ens fixarem,
doncs, en els programes de mà, particularment.
Els programes de mà del període solien tenir, desplegats, una dimensió aproximada d’una quartilla,
encara que n’existeixen grandàries diverses. El normal és que quedessin plegats per la meitat, oferint així
un díptic quatre pàgines, i, en ocasions, formant un tríptic. Ocasionalment també es donava el format de
tríptic. Podien tenir una estructura apaïsada o vertical. La gran majoria dels que s’imprimien a Girona es
feien aleshores a la Impremta Franquet. Tinguem present que la font dels programes de mà no deu ser
significatiu del total d’espectacles que passaven pel teatre. Hem d’entendre que la impressió d’un
programa la deurien encarregar les companyies més potents i, sobretot, quan es plantejaven cicles d’una
certa durada. No tant en el cas d’espectacles ambulants de permanència més curta o les funcions
d’aficionats que sovintejaven en l’època. Oferim a continuació un buidat dels programes de mà que
figuren a l’Arxiu Municipal dels primers vint-i-cinc anys del segle XX.

INFORMACIÓ SOBRE ELS DECORATS EN ELS PROGRAMES DE MÀ DEL TEATRE PRINCIPAL
Data

Gènere

Cia

Informació

Detalls

1909
27-X

Òpera

“Sastrería
sucesores
de
Malatesta … atrezzo Vda. Tarascó,
Decorado José Salvadó”

Díptic. Imp. Franquet.
(Bib. P. Carles Rahola.
Cartells 1467)

1913
22-III

Teatral

“Pintor
escenógrafo:
Juan
Padrosa.- Sastrería Sucesor de
Malatesta.”

Díptic. Imp. Franquet.
(Bib. P. C. Rahola.
Cartells 2863)

1913
6-XII
1914
7-III

Opereta i
sarsuela
Teatral

“Decorado
del
escenógrafo Sr. Ainaud”

notable

Díptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 14)

“Decorado de los Sres. Bulbena y
Girbal”

Díptic. Imp. Franquet.
(Bib. P. Carles Rahola.
Cartells 0288)

1914
5-IV

Teatral

Gran Compañía de Ópera italiana
dirigida por los maestros Arturo
Baratta y Sebastián Rafart
Gran
Compañía
CómicoDramática. Emilio Armengod.
Empresa Artística ArmengodLombía
Gran compañía de Vicente
Serrano y Luis Alcalá
Compañía
Dramática
de
declamación española. Don
Wencesalao Bueno
Compañía dramática Española de
Francisco A. de Villagómez

Díptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 14)

1914
24-VI

Teatral

Tournée
Cataluña.
Gran
compañía cómico-dramática.

“Todas las obres serán puestas
en escena con magnífico decorado,
lujosos mobiliarios completos,
lámparas
e
instalaciones
eléctricas, alfombras, tapices,
cortinajes, almohadones, etc.
Atrezzo y vestuario construidos
expresamente, todo propiedad del
Sr. Villagómez”
“Decorado para todas las obras
propiedad de la compañía”

1914
28-X

Òpera

“Espléndida sastrerís Malatesta.
Gran Compañía de Òpera Italiana
procedente del Gran teatro Atrezzo, Armería y Zapatería todo
Colyseo dos recreios de Lisboa. del Liceo. DECORADO EXPROFESO
DE ROS Y GÜELL”
Sebastián Rafart.

Llibret amb propaganda.
Imp Franquet. (Bib. P.
Carles Rahola. Cartells
0289)

Tríptic. No indica
impremta. (AMGi. T.
Lli. 14)

INFORMACIÓ SOBRE ELS DECORATS EN ELS PROGRAMES DE MÀ DEL TEATRE PRINCIPAL
Data

Gènere

Cia

Informació

Detalls

1914
19-XII

Teatral

NO
ESMENTA
DECORATS.
“Sastrería: talleres del Teatro
Español”

Díptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 14)

1915
3-IV

Teatral

Gran compañía de Alta Comedia
Española. Juan Torelló. Amalia
Gómez
Empresa
Sánchiz.
Comàñía
Cómico-Dramática.
Francisco
Sánchiz. Mercedes Ferrer.

Díptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 14)

1915
27-X

Sarsuela

“Decorado nuevo para cada obra
de los Sres. Bulbena y Girbal.Armería Calero. Vestuario de la
casa Malatesta”
“Decorado: Casa Madalena.Sastrería: Juan Ballesca”

1915
23-XII

Teatral

sastrería,
Empresa

Díptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 14)

1916
26-X

Teatral

Gran Compañía de Zarzuela y
Ópera Española dirigida por Jaime
Segura
“Decorados
y
Compañía
cómico-dramática
propiedad
de
la
dirigida por Don José Montijano

Díptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 14)

Montijano”

“Magnífico decorado. Lujosa Díptic. Imp. Franquet
Gran
Compañía
dramática
presentación
escénica. (AMGi. T. Lli. 14)
Española de Francisco A. de
Espléndidas
<tolilettes>.
Elegantes
Villagómez
mobiliarios. Sastrería, atrezzo y
armería de primer orden. TODO
PROPIEDAD DE LA EMPRESA”
“Decorado propiedad de la
compañía”

Gran
Compañía
CómicoDramática Castellana-Catalana.
Enrique Casals. Marta Cazorla
“Espléndida Sastrería, Atrezzo,
Gran Compañía de Ópera Italiana.
Zapatería Malatesta. Decorado
Empresa Carlos Mestres

Díptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 3)

Teatral

Gran
Compañía
CómicoDramática Castellana y Catalana
Casals-Cazorla

Díptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 3)

1918
18-VI

Teatral

Empresa José Rodés. Tourné
artística del eminente actor
Francisco Morano

1918
4-VII

Teatral

Empresa: José Rodés. Compañía
de Alta Comedia y Obras de
Epectáculo de ramón Caralt.

1918/19
23-XI

Teatral

Gran
Compañía
CómicoDramática Casals-Cazorla

1919
12-VI

Teatral

1919
28-X

Òpera

Empresa
Alejandro
Nolla.
Compañía
cómico-dramática.
Alejandro Nolla. Esperanza Ortiz
“Decorado
exprofeso
del Díptic. Imp. Franquet
Gran Compañía de Ópera Italiana.
reputado
pintor
escenógrafo
(AMGi. T. Lli. 16.
Empresa Laureano Riba

1916/17
23-XI

Teatral

1917
17-X

Òpera

1917/18
10-XI

exprofeso
del
reputado
escenógrafo La Muela. Las obras
serán presentadas con toda
propiedad y lujo”
“Lámparas, alfombras, archivo,
todo propiedad de la empresa.
Decorado exprofeso para todas las
obras, propiedad de la empresa.”
“Decorado nuevo para todas las
obras – Magnífico vestuario y
atrezzo. Propiedad de la empresa
artística.”
“Pintores escenógrafos Martínez
Gari, Salvador Alarma, Mauricio
Vilumara, Amorós y Blancas.
Decorado nuevo para todas las
obras. Sastrería y material
escénico propiedad de la empresa
rtística”
“Lámparas, alfombras, archivos,
decorado exprofeso para todas las
obras, propiedad de la empresa”
“Decorado exprofeso propiedad
de la empresa”

Manén y La Muela. Las obras
serán representadas con toda
propiedad y lujo.”

Díptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 14) i
(Bib. P. Carles Rahola.
Cartells 0384)

Díptic. Imp. Borrás
(Barcelona) (AMGi. T.
Lli. 16. UI12897)
Díptic. Imp. Borrás
(Barcelona) (AMGi. T.
Lli. 15)

Díptic vertical prim.
Imp. Franquet (AMGi.
T. Lli. 16. UI12897)
Díptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 16.
UI12897)

UI12897) i
(Bib. P. Carles Rahola.
Cartells 0506)

INFORMACIÓ SOBRE ELS DECORATS EN ELS PROGRAMES DE MÀ DEL TEATRE PRINCIPAL
Data

Gènere

1919
8-XI

Teatral

1920
4-IV

TEATRAL

1920
14-V

Teatral

1920
18-V

Teatral

1920
01-VI

Teatral

1920
29-X

Cia

Informació

Detalls

“Decorado propiedad de la Díptic. Imp. Franquet
Compañía de Declamación. María
compañía”
(AMGi. T. Lli. 16.
Vila. Pío Davi

Compañía
de
Comedia
procedente del Teatro de la
Princesa de Velencia. Salvador
Sierra. Mercedes Ferrer-Vilches
Excursió artística Ignasi Iglésias
… per la companyia del Teatre
Català (Romea) de Barcelona. Dr.
Enric Giménez (4 funcions)
Gran
Compañía
CómicoDramática procedente del Teatro
Apolo de Barcelona. Dr. I primer
actor Miguel Rojas
Compañía de Declamación. María
Vila. Pío Davi

“Decorado exprofeso para todas
las obras de la casa Madalena de
Barcelona”

UI12897)
Díptic. Imp. Borrás
(Barcelona) (AMGi. T.
Lli. 16. UI 12898)

“Decorat
dels
Mestres
escenògrafs Josep Rocarol – Batlle
i Amigó”.

Díptic
genèric.
Henrich (Barcelona)
(AMGi. T. Lli. 16. UI
12898)

“Decorado exprofeso para todas
las obras de la casa Madalena de
Barcelona”

Díptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 16.
UI12898)
Díptic. Vertical allargat.
Imp. Franquet (AMGi. T.
Lli. 16. UI12898)

Teatral

Gran Compañía de Alta Comedia.
Asunción Casals. Pepe Bruguera

“Decoraciones nuevas de Batlle y
Amigó” (dia 1-VI) /
“Nuevo
decorado de E. Oliveras” (dia 2-VI)
“Decorado propiedad de la
compañía”

1920
13-XI

Teatral

“Decorado propiedad de la
Gran Compañía de Alta Comedia.
compañía”
Asunción Casals. Pepe Bruguera

Franquet
Lli. 16.

1921
28-X

Opereta i
sarsuela

1922
4-III

Teatral

1922
28-X

Opereta i
sarsuela

“Decorado exprofeso para todas
Tournée José Papera. Gran
la
obras. Lujosa presentación”
Compañía de Opereta y Zarzuela
bajo la dirección artística de
Felipe Vallmajor
“Decorado propiedad de la
Gran
Compañía
CómicoDramática
Gómez
Ferrer. empresa”
Compañía del Teatro Español de
Madrid
“Decorado: Manent y Muela”
Gran Compañía de Opereta y
Zarzuela de Felipe Vallmajor

1923
15-XI

Teatral

Compañía de
Muñoz-Mántua

1924
19-IV

Teatral

“Decorado de los reputados
Gran Compañía de Comedias.
escenógrafos Batlle, Rocarol,
Maria Vila, José Portes i Pío Davi

1924
28-X

Sarsuela i
opereta

“Gran
sastrería,
zapatería,
Gran Compañía de Zarzuela,
peluquería,
armería,
atrezzo
y
Opereta y Revistas. Dirigida por el
estupendo
decorado,
propiedad
de
primer actor Luís Calvo

comedias

de

“Decorado
Compañía”

propiedad

de

la

Colmenero y García”

la compañía”
“Decorado Manén y Muela”

Díptic. Imp.
(AMGi. T.
UI12898)
Díptic. Imp.
(AMGi. T.
UI12898)
Díptic. Imp.
(AMGi. T.
UI12898)

Franquet
Lli. 16.

Franquet
Lli. 16.

Tríptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 16.
UI12898)
Díptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 17.
UI12898)
Díptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 17.
UI12898)
Díptic. Imp. Franquet
(Bib. P. Carles Rahola.
Cartells 0916)
Díptic. Imp. Franquet
(AMGi. T. Lli. 17.
UI12898)
Díptic. Imp. Franquet
(Bib. P. Carles Rahola.
Cartells 0987)
Díptic. Imp. Franquet
(Bib. P. Carles Rahola.
Cartells 1068)

1926
29-X

Òpera

Gran Compañía de Ópera Italiana
de primer orden. Franco Fionti

1927
29-X

Òpera

1928
22-IV

Òpera

“Decorado de la casa ValeraGran Compañía de Ópera Italiana
de primer orden. Francisco Ribas i Zabala y Campsaulinas”
Manuel Martí
“5 Decoraciones exprofesas 5 de Díptic. Imp. Franquet
Función de Gala homenaje al
los reputados escenógrafos Brunet (Bib. P. Carles Rahola.
insigne Maestro Jaime Pahissa
y Pous. Rico vestuario de casa
Malatesta”

Cartells 4078)

INFORMACIÓ SOBRE ELS DECORATS EN ELS PROGRAMES DE MÀ DEL TEATRE PRINCIPAL
Data

Gènere

Cia

1928
24-V

Sarsuela

Gran Compañía de Zarzuela de
Tomás Ros

1928
1-XII

Teatral

1929
28-X

Òpera

1930
29-X

Sarsuela

1932
26-III

Teatral

1932
29-X

Òpera

1933
11-II

Teatral

Informació
“Gustavo Valera decorado”

“Decorado propiedad de la
Compañía
cómico-dramática
castellan y catalana del popular compañía, de les pintores
escenógrafos Luís y Roig. Sastrería
actor cómico Salvador Cervera

del Gran teatro del Liceo de
Barcelona”
PEL QUE FA A L’ÒPERA:
“Sastrería
Malatesta
…
Decorados Valera y Zavala”

Grandes Funciones teatrales.
Gran Compañía de Ópera del
Maestro José Sabater. Estupenda
Compañía de Zarzuela
“Decorado Valera, Zabala y
Gran Compañía de Zarzuela
española procedente del teatro Capsulinas”.
Victoria de Barcelona. Primer
actor y director José Llimona
“Decorats de Bulbena, Antich i
Companyia de Comèdies de la
Brunet
i Pous”
genial actriu Maria Fortuny

Detalls
Tríptic. Imp. Franquet
(Bib. P. Carles Rahola.
Cartells 4080)
Díptic. Imp. Franquet
(Bib. P. Carles Rahola.
Cartells 4079)

Díptic. Imp. Franquet
(Bib. P. Carles Rahola.
Cartells 1218)
Díptic. Imp. Franquet
(Bib. P. Carles Rahola.
Cartells 4116)
Tríptic. Imp. Franquet
(Bib. P. Carles Rahola.
Cartells 1379)
Tríptic. Imp. Franquet
(Bib. P. Carles Rahola.
Cartells 4120)

“Decorat: Muela. Sastreria
Gran Companyia d’Òpera Italiana
Malatesta”
de primer ordre d’en Manel
Montany
“Les obres seran representades Díptic. Imp. Franquet
Companyia Catalana de la genial
amb
decorat
dels
Tallers (Bib. P. Carles Rahola.
primera actriu Pepeta Fornés
Escenogràfics de J. Muela”

Cartells 3452)

Analitzant en primera instància i en els aspectes bàsics la informació del quadre precedent, hem reunit
informació de 43 programes de mà impresos d’espectacles que es van presentar al Teatre Principal
(actualment Municipal) de Girona al llarg de 25 anys, entre 1909 a 1933. És interessant assenyalar que,
contràriament a l’usual en segle anteriors, la pràctica totalitat de les companyies compten amb decorats
escenogràfics propis. Pe tant ja no es recorre als decorats tradicionals del mateix teatre, com a mínim en
el cas de companyies importants que fan imprimir el seu programa demà. Només en un sol cas dels 43 no
s’esmenta l’ús de decorats específics per a l’obra o la companyia. De les 42 companyies que esmenten
que compten amb decorats propis, 25 esmenten l’escenògraf o casa de decorats que utilitzen. És a dir,
coneixem l’autoria dels decorats en tres de cada cinc casos. El 40% restant es limiten a anunciar que
treballen amb escenografies pròpies. Per tant, se sobreentén que els decorats propis seran més adients
que els tradicionals propietat del teatre.
En el proper article analitzarem, més en concret, quins van ser els noms d’escenògrafs i empreses de
decorats que van ser utilitzats en el teatre gironí.
joan manel barceló sitjes, maig 2022

Per a saber-ne més
ARXIU HISTÒRIC DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU. Fons documental del Liceu en col·laboració amb la
Universitat Autònoma de Barcelona. En Línia.
Barceló, Joan Manel (2018 a). <Escenografies del Teatre (1)>. A Oprem no 41, maig 2018, p. 6 11. Consultable en
línia.
Barceló, Joan Manel (2018 b). <Escenografies del Teatre (2)>. A Oprem no 42, juny 2018, p. 6 11. Consultable en
línia.
Bravo, Isidre (1986). L’escenografia catalana. Barcelona: Diputació
Sirera, Josep Lluís. Puchades, Xavier. Pascual, Isabel i Sanmartín, Rosa (2001-2007) El teatro en españa: Siglo XX.
1900-1936. Parsaseo. Uv.es. En Línia.

13 de maig. CONFERÈNCIA, a la casa de Cultura de Girona:
1838, rehabilitar el teatre per a fer-hi òpera: una aproximació
arquitectònica a la història de la música gironina
El musicòleg Joaquim Rabaseda, musicòleg i professor de
l’ESMUC, va dissertar sobre els inicis de l’òpera a Girona. I
com, malgrat alguns intents de portar el gènere italià a la
ciutat vers el 1800, també amb unes funcions d’opéra
comique portada pels ocupants francesos, tot sembla
indicar que l’opera gironina comença entre 1838 i 1839, any
aquest últim del que tenim la primera notícia concreta d’una
representació, concretament la Norma de Bellini.
Tot aquest procés d’implementació de l’òpera ve reflectit
en l’edifici, dit aleshores el Pallol. Les funcions operístiques
van ser possibles quan, finalment l’edifici teatral de la ciutat
va ser habilitat a tal fi. I fou l’òpera que va generar la
necessitat d’ampliar i millorar el teatre, donant peu així al
que és l’actual Teatre Municipal, inaugurat el 1860.

18 i 20 de maig. SUPORT EN LA PROMOCIÓ A L’ÒPERA DE
LA TEMPORADA A GIRONA: Rigoletto al T. Municipal
Com ja és sabut, aquesta temporada malauradament només haurem tingut una única òpera a la ciutat
de Girona. En el cicle Òpera Catalunya, producció itinerant que coordina la FOC (Fundació Òpera
Catalunya) de Sabadell. S’ha ofert l’òpera de Verdi, Rigoletto.
Organitzat pel tetre Municipal, els Amics seguim mantenint la col·laboració en la promoció de
l’espectacle. El teatre ha afegit aquest any la interessant iniciativa d’oferir una conferència prèvia, dos
dies abans (el 18 de maig), donada per
l’especialista Jaume Radigales. La funció es va
realitzar el divendres 20 de maig, amb les
estrades esgotades des de feia dies. En constat
que l’òpera és dels pocs espectacles que
emplena del teatre gironí. Esperem que es
confirmi l’expectativa, comptant amb major
pressupost que la propera temporada es
puguin oferir com a mínim dues òperes.
La col·laboració dels Amics es centrà en
promoure la participació, aportant una
cinquantena d’inscripcions a la conferència i
IMATGES
una seixantena de peticions d’entrades per a la
●
Jaume
Radigales en la
funció.
conferència del dia 18-V
● Salutacions finals en la
funció de Rigoletto del 20-V

31 de maig. CONFERÈNCIA, The Fairy Queen
Els Amics de l’Òpera de Girona hem organitzat la presentació d’una de les tres òperes que el Festival
de Peralada presentarà aquest estiu. Es tracta de La Reina de les Fades (The Fairy Queen), una semiòpera
(òpera amb diàlegs, pròpia del moment a
Anglaterra) d’Henry Purcell. L’acte anava
patrocinat pel Festival, que oferirà l’obra
el dia 22 de juliol.
L’obra va ser presentada per Martí
Gironell, periodista i novel·lista, donat
l’origen
literari
shakesperià
de
l’argument, basat en el cèlebre autor
teatral anglès i en la seva obre El somni
d’una nit d’estiu. La conferència s’ha dut
a terme a la casa de Cultura de Girona.

↑ La sala abans
de començar

← Es parlarà de La
reina de les fades

← L’entusiasme
d’en Martí
En plena
dissertació →

GENT

de la Música

Jeroboám Tejera
Un baix-cantant que ha actuat a Girona
Amb motiu que el cantant havia d’actuar al Teatre Municipal
de Girona assumint el paper del baix al Rigoletto, el de
Sparafucile, hem tingut ocasió d’entrevistar-lo. Ja només de
saludar, parlant, ja es nota que la veu natural de Jeroboám és
marcadament greu, això que ens explica que la força per no
parlar tant greu, perquè a la gent li sol crear sensacions com
que estès enfadat. Li demanem que ens expliqui ell coses de
la seva vocació i feina. El cantant parla en castellà. Entén el
català i espera acabar parlant-lo, però mentre no el domini, prefereix no destrossar
l’idioma. Acordem que la conversa la traduirem. I a partir d ‘aquí deixem que s’expliqui.
En tot cas, li comencem preguntant si la veu de baix és o no interessants en el món líric.

DE LA VEU DE BAIX
Totes les veus poden tenir el seu interès. La
d’un baix és particular. Potser no tant brillant
com les veus agudes. Però en les
representacions líriques l’important és que hi
hagi contrast, que les veus que intervenen
siguin ben diferents entre sí, cosa que les fa
destacar més en la pròpia tessitura, en destacar
les particularitats. El tenor i la soprano sols no
farien una òpera. La veu de baix és, doncs,
necessària en la lírica i, a més, contribueix a
donar pes a l’obra.

El que realça la veu en la lírica no és
un so determinat sinó el contrast
Però cal tenir present també que dins de cada
corda hi ha diferents tessitures. En el cas dels
baixos són diferents i pròpies les veus de baix
baríton, baix buffo, baix cantant, baix profund.
El meu cas és el del baix cantant. Aquest és
un tipus específic de veu. Té possibilitats àmplies
de registre però l’inconvenient, que jo he patit,

que a Espanya no és gaire conegut i reconegut.
I com que sovint es busca encasellar les veus, és
fàcil que no s’apreciï l’especificitat. El baix
cantant és una veu que té greus però que a la
vegada pot emetre notes amb una certa
brillantor. Aquesta és la causa, com després
explicaré, que en un primer moment no
identifiquessin quina era la meva veu.

INICIS I FORMACIÓ
Vaig començar a tocas instruments de corda
als quatre anys. En un àmbit típic de Canàries,
que és el de les Rondallas. A més, a Tenerife,
d’on jo sóc nat, hi ha rondallas que inclouen la
dimensió lírica. Un tret particular a Tenerife és
que existeixen rondallas de carnaval que
inclouen especialment la sarsuela i l’òpera en el
seu repertori. Pel que jo sé, és l’únic lloc del món
en què s’inclou significativament l’òpera en el
carnaval. No es tracta de representar obres
complertes, sinó que el que s’ofereixen són

escenes i fragments d’obres determinades. Això
allà té molta tradició i popularitat.

Tenerife és l’únic lloc del món que
inclou l’òpera en el carnaval
Ara se solen interpretar les rondallas a
l’auditori de l’òpera de Tenerife. Però quan jo
era nen, es solia fer a la plaça de toros, en uns
espectacles molt multitudinaris i vistosos.
L’acompanyament musical és particular i
específic, amb instruments de corda,
bàsicament tres: guitarra, bandúrria i llaüt.
Darrerament s’hi ha afegit algun altre
instrument.
Hi ha persones d’edat que, quan ja no
participen en rondalles de carnaval, segueix
mantenint grups de gent gran que interpreten i
canten òpera i sarsuela.
En el meu cas, que sóc del poble d’Arafo, a
l’illa de Tenerife, em vaig incorporar, com deia,
als quatre anys, a la Rondalla Ayesa2, que és de
la localitat, sota la direcció d’Antono Curbelo.
Després vaig formar part de la coral Maria
Auxiliadora, on vaig tenir de director a Juan Luís
Coello. Em dedico a l’òpera gràcies a aquests
dos primers mestres. Ells em van ensenyar a
cantar i animar a continuar.
Imatges 1.- Els
dos
primers
mestres
del
cantant van ser
Antonio Curbelo i
Juan Luís Coello.

Com que es veia que la cosa musical se’m
donava, posteriorment vaig ingressar al
Conservatori, centrat inicialment a estudiar
piano, guitarra i clarinet. D’aquest últim
instrument vaig aprendre el sistema alemany,
de tretze claus, amb el professor Bernard Fisher.
A part em vaig interessar per altres instruments,
com la bandúrria, el llaüt, trompeta, trompa.
Vaig pensar que podria dedicar-me a la direcció
2

La Rondalla Ayesa va ser fundada el 1974, amb la idea
de formar . “una agrupación lírica músico-vocal,
compuesta por un grupo de pulso y púa con
acompañamiento de coro”, inicialment per a les festes
patronals d’Arafo i, posteriorment, en el Carnaval de

d’orquestra, per això vola conèixer com més
instruments pogués. Però als 17 anys em van
aconsellar que estudiés cant, i particularment a
la lírica, sobretot m’ho aconsellaven el mes
mestres que he esmentat, Curbelo i Coello.
Jo no havia vist mai representar una opera.
Per a que m’ho pensés, em van deixar dues
cintes en format VHS, que és el que es portava
en el moment. Corresponien a les òperes Il
Barviere di Siviglia, de Rossini (versió
protagonitzada pel baríton Carlos Chausson) i
Otello, de Verdi (amb Mario del Monaco). Per
tant, van ser les primeres que vaig conèixer. En
arribar a casa, al vespre, m’ho vaig escoltar. Allò
em va fascinar. Vaig mirar-me les dues cintes
seguides. Al dia següent estava convençut que
volia ser cantant d’òpera. De tal manera que, al
cap de poc, vaig iniciar les proves per a
començar a exercitar la veu.
Imatges 2.- Il
Barbiere di
Siviglia va ser
al primera
òpera
complerta que
Tejera va
veure, en
versió
enregistrada

Una particularitat curiosa és que en els meus
inics em va catalogar com a tenor, jo que avui
en dia canto en l’altre extrem, com a baix.
L’equívoc és en part comprensible per les
característiques de la veu del baix cantant que,
sent baix, pot a la vegada cantar amb brillantor

És curiós que canto de baix però vaig
començar com a tenor, cosa que em
comportà problemes de veu
i amb certs aguts. Passats uns anys, la confusió
va portar-me grossos problemes, perquè havia
estat forçant la meva veu.
Ja veia que quan acabava els assajos tenia
problemes de gola. No anava bé, de manera que
Santa Cruz de Tenerife i altres esdeveniments de la
província. Van ser fundadors Antonio Cubero, Dolores
Pérez i Eliceo Díaz. [informació en línia]. Afegim un accés a
una interpretació antiga de la Rondalla de Ayesa, del
1991.

em vaig decidir a acudir al metge. I la decepció
va ser grossa perquè em va dir que havia de
deixar de cantar. Tenia les cordes vocals
afectades i corria el perill, a més de no poder
dedicar-me al cant, de no poder parlar
normalment. Em va dir que segurament
m’haurien d’operar. Em vaig veure ben decebut
i espantat.
En aquell moment vaig conèixer a una altra
de les persones a les que dec el progrés de la
meva carrera. Un cantant de Sant Feliu de
Guíxols, que en aquell moment vivia a Les
Canàries, Joan Ferrer i Serra. Ell havia estat
cantant, tenor líric, i també especialitzà en la
pedagogia del cant, impartint cursos i escrivint
llibres sobre tècnica vocal. Gràcies a ell he pogut
segur cantant. Va identificar que tenia
deformació cordal, també que havia estat
cantant en una tessitura que no em resultava
pròpia i em va saber dirigir tota una reeducació
de la veu que va funcionar i que em va evitar
passar per quiròfan. Això sí, em va tenir quatre
mesos totalment callat, no havia ni de parlar. I
després, sis o set mesos recuperant la veu. Però
va anar bé i em vaig estalviar l’operació.
En Joan Ferrer em va dir “tu tens de tenor el
mateix que jo de capellà. Potser seràs baríton,
potser baix”. Vaig estar treballant la veu tres
anys amb ell a Tenerife, fins que va tornar a Sant
Feliu de Guíxols. Li estic molt agraït. Ferrer era
molt crític amb algunes maneres d’ensenyar
cant. Deia “No s’ha d’escridassar als cantants
que fallen. El que cal és explicar-los perquè i,
sobretot, com es pot millorar”.
Imatges 3.- En
Joan Ferrer i
Serra i un dels
seus
llibres,
Teoría, anatomía
y práctica del
canto.

Arribats a aquest punt, per a mi havia passat
temps i ja quedava fora d’edat per a participar
en els concursos dirigits a cantants joves. Vaig
haver de buscar concursos sense límit d’edat.
Vaig participar en diversos. Un d’ells, el concurs
Vinyes que organitza el Liceu. Em van eliminar
en la segona ronda, però va ser també un
estímul. Algunes persones que m’havien

escoltat
m’animaren
a
perseverar.
Concretament, la gran soprano Joan Sutherland,
que formava part del jurat, em va encoratjar i
em va dir que em veia possibilitats. Va ser un
bon estímul.
Vaig participar en algun concurs més, a
Canàries. Vaig guanyar el concurs de selecció
que van organitzar els Amics de l’Òpera de
Sabadell per tal d’assumir el paper de Don
Magnífico de La Cenerentola, de Rossini. Sense
ser per a mi el rol més definitori, és evident que
ha estat el més nombrós. Porto unes 200
interpretacions, en diversos llocs: Sabadell,
Tenerífe, Itàlia, en el Petit Liceu, ...

Joan Ferrer, a part d’orientar-me
molt bé, em va estalviar una
operació. Sempre li estaré agraït

DEL RIGOLETTO EN LA
PRODUCCIÓ D’ENGUANY
La producció que enguany ha preparat la
Fundació Òpera Catalunya i els Amics de l’Òpera
de Sabadell de Rigoletto, trobo que està molt bé.
Per a mi és un gust formar-ne part. En el meu cas
interpreto el personatge fosc de Sparaucile.
Luís Cansino encarna un gran bufó. Ell és avui
en dia un dels grans barítons d’Espanya. Jo el
vaig entre els tres primers. A més d’una gran
veu, actua de manera fantàstica, transmetent
una gran emoció.
Elisa Bélez, assumeix molt bé el paper de
Gilda, amb un gran control de la veu i posant-e
en la naturalesa jove i ingènua de la
protagonista. Ella ve de família de cantants, i és,
com jo, d’origen canari.
Antoni Lliteras debuta en el paper del Duc de
Màntua. És un cantant jove del que se’n parlarà
molt.
Pel que fa al rol que em correspon, Sparafcile
és un personatge complex. D’ambientació fosca,
té una personalitat contradictòria. És un assassí
a sou però a la vegada té el seu punt d’honor i
de fidelitat a la paraula donada. Per a qui canta
el paper planteja la seva dificultat. La més gran
és que canta en el primer i el tercer acte, amb un
llarg interval de temps entre mig, perfectament
una hora i mitja sense cantar entre els dues
intervencions. El moment difícil és, al tercer

acte, quan ha de participar en el tercet de la
tempesta, a més en mig d’altres veus i quan
l’orquestra es troba en un dels moments
d’intensitat sonora. És tot un repte.
A Rigoletto intervenen força personatges
dolents: el mateix Rigoletto, Sparafucile, però
aquests dos encara tenen el seu perfil humà i
uns condicionants socials. El que resulta dolent
de veritat és el duc.

La tasca que es fa a Sabadell en pro de
l’òpera mereixeria més recolzament
A més de trobar-te amb molt bons
professionals, a Sabadell vius un fantàstic
ambient entre companys. L’experiència dels
Amics de l’Òpera de Sabadell és excepcional.
S’ha fet i es fa molt bona feina per l’òpera, a part
de mantenir una escola especialitzada en el
gènere. Tot amb uns recursos limitats. És una
experiència mereixedora de rebre més
recolzament del que arriba.

seguida clar. Ella és de la gent que m’ha
esperonat i amb qui estic reconegut.
Normalment faig papers de baix però la meva
veu em permet fer alguns rols de baríton, cosa
que he assumit en ocasions. Això ho he de
valorar depenent de quins papers siguin, el que
no pots fer és forçar la teva tendència vocal.
Resumir una carrera de cantant sempre és
complex. Per a donar una certa idea de la
trajectòria de Jeroboám Tejera, oferim el següent
resum sintètic
ALGUNS TEATRES ON HA CANTAT
Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria, Auditori de
Barcelona, Palacio de Festivales de Santander, Palau de
la Música Catalana de Barcelona, Gran Teatro de
Córdoba, T. Arriaga de Bilbao, T. Circo de Albacete, T.
Colon de A Coruña, T. la Farándula de Sabadell, T.
Filarmonia d’Ovidedo, T. Gayarre de Pamplona, T. del
Liceu de Barcelona, T. Pérez Galdós de Gran Canaria, T.
Principal de Antzoika de Vitoria, T. Principal de Maó, T.
de la Zarzuela de Madrid, T. Villamarta de Jerez. I per
descomptat els teatres catalans del programa Òpera
Catalunya, entrel ells el T. Municipal de Girona.

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
A partir del 2009, i sobretot, amb la meva
intervenció a La Cenerentola, he pogut anar fent
una carrera professional com a cantant. Un
inconvenient, com deia, que he tingut i que
segueixo tenint és el poc reconeixement de la
veu de baix-cantant a nivell espanyol. Inclús
m’he trobat directors d’aquí que no identifiquen
aquesta tessitura com a pròpia. Tot i que té
possibilitats àmplies, el que busquen els teatres
i les empreses és etiquetar i encasellar les veus.
I com he explicat, la meva tessitura no respon a
una categoria gaire contemplada a l’Estat. En
canvi, quan he cantat a l’estranger, em situen la
veu ràpidament, concretament a Itàlia. Quan
vaig anar a cantar a Bolònia els vaig indicar que
tenia una veu de baix-baríton, pensant que
potser això els situaria més fàcilment, i, després
de sentir-me, em van dir que la meva veu era de
baix-cantant: exacte!
Amb la meva veu hi ha hagut tantes
dificultats a catalogar-la, fins al punt que vaig
començar estudiant de tenor. En l’etapa nova
que va significar per a mi Sabadell, es va
reafermar el meu caràcter de baix. De fet la
Mirna Lacambra és de les que ho va tenir de

Imatges 4.- Tejera en el paper d’Angelotti a Tosca.

DIVERSOS PAPERS QUE HA ASSUMIT
Bruschino, comissari i Gaudenzio (il signor bruschino) /
Colline, Benoit i Alcindoro (La Bohème) / Don Bartolo i
Don Basilio (Il Barbiere di Siviglia) / Dulcamara (Elisir d’
amore) / Leporello i comendatore (Don Giovanni) /
Sarastro (La flauta màgica) / Gianni Schicchi i notari
(Gianni Schicchi) / Timur y Mandarino (Turandot) /
Zaccaria (Nabucco) / Rei d’Egipte i Ramfis (Aida) /
Jochanaan (Salomé) / Angelotti, sagristà i Scarpia
(Tosca) / Sulpice (a fille du regiment) / Don Magnifico
(La Cenerentola) / Monterone y Sparafucile (Rigoletto)
/ Germon, dottore i baró (La Traviata) / Scamillo
(Carmen) / Felip II (Don Carlo) / Rei de trèvols (L’amor
de les tres taronges)

GUSTOS
Com és normal en el meu cas, m’agrada la
clàssica i l’òpera en particular. Però, com també
és habitual, em plauen altres gèneres ben
diversos. Per exemple, el bolero, la ranxera,
entre els clàssics moderns he admirat Elvis
Presley. A les meves joventuts em vaig
interessar pel heavy metal. La preferència
també depèn del moment i estat d’ànim.
En algunes ocasions m’agrada posar-me
música de fons relaxant. Dels clàssics el meu
predilecte és Beethoven.

analitzar i valorar com a professional del tema.
De vegades costa. Inclús hi ha qui no ho sap fer.
Fins al punt que és veritat el que dieu, que hi ha
cantants que no van gaire a sentir òpera i sol ser
degut a què els costa fer la desconnexió per a un
pur gaudi.

M’agarda assistir d’espectador a veure
òpera. Però haig de fer l’esforç de
desconnectar del sentit professional
A mi el compositor que més m’agrada és
Verdi. Pràcticament tot el que va composar
segueix vigent al llarg del temps. I crec que això
és degut a que l’obra de Verdi és passió i vida.
Altres tindran més capacitat estilística que ell, si
es vol.

Com a compositor m’agrada en especial
Vedi perquè defineix el cant dels seus
personatges des del sentiment
Verdi transmet la passió mitjançant els
cantants. Per això hom frueix interpretant-lo. El
compositor no es basa tant en l’orquestra com
ho van fer altres, com ara Puccini, amb qui molt
del sentiment l’encarnen els instruments. La
música de Verdi en ocasions pot ser d’estructura
senzilla, però, amb pocs elements el músic sap
expressar molt i tots els sentiments: l’amor de la
parella, el patiment dels pares pels fills. També
ens mostra les injustícies de la societat, com ara
la problemàtica de gènere. De fet injustícies
semblants a les d’avui en dia. Per això l’autor
ens segueix sent proper, identificant-nos amb
els seus personatges. Cerc que Verdi composa
amb autenticitat, des del cor.
També escolto i vaig a veure òpera.
Evidentment que en ocasions ho puc fer per
motius de feina. Però quan hi vaig com a mer
oient, haig de fer l’esforç de situar-me com a tal.
“Desconnectar” i deixar de costat la tendència a

Imatges 5.- Tejera, la dreta, en una foto amb altres cantants
quan va assumir el paper de Don Basilio al Barbere

A part de Verdi, si haig d’esmentar alguns
títols que m’agraden en particular, citaré, entre
d’altres, Turandot, Tosca. Quan vull passar una
estona divertida, en plau Rossini.
És curiós com pots associar determinats títols
amb experiències personals. Tinc un amic, molt
entusiasta de Tosca, que va assistir a una sessió
en un moment en què el seu pare estava molt
malalt i poc després va morir. Ja fa anys que no
ha pogut tornar a anar a veure l’obra.
Però per a costar-te a l’òpera has de fer el pas.
Conec una senyora que, sent ja gran, mai havia
anat a veure cap obra en directe. Va ser la seva
néta, que havia estat treballant una obra amb
l’escola, que la va convèncer d’anar a una
funció. A la senyora li va agradar tant que a
partir d’aquí, i passats els seixanta anys, hi va
sempre que pot, intentant també recuperar una
mica el temps perdut.
I amb les preferències musicals d’un
professional del cant tanquem el recull de
comentaris, tot agraint la disposició del Sr.
Tejera per dissertar del món de la veu i de
l’òpera en particular. També agrair l’amabilitat i
to proper que ha mostrat durant tota la
conversa.
TRANSCRIPCIÓ: Joan Manel Barceló

ELS
Un lloro que canta l’ària de la Reina de la nit,
Der holle rache, de La Flauta màgica, ara que
s’interpretarà l’òpera de Mozart al Liceu.

I no ho fa malament . . . per ser un lloro ... (publicat el 2008)
ACCÉS:

D’ ÒPERA

En dos escrits precedents hem comentat aspectes organitzatius, personals, socials i
relació de funcions i títols oferts. Ens referim a les dues temporades de la meitat del
segle XIX. Ara passem a
referir-nos al que sabem
dels músics que
intervingueren Acabarem
amb unes valoracions.
Imatge 1.- Il·lustració de l’article de Lluís
batlle i Prats El teatro Principal en las
Ferias de 1849, escrit aparegut en el
programa de Fires que el 1949 va editar
la gironina impremta de Joaquim Soler.
El nom de Principal s’havia aplicat durant
molt temps a l’actual teatre Municipal
de Girona tot i que el 1849 encara no
s’utilitzava: aleshores era conegut com a
Casa-teatre o el Pallol.

DELS MÚSICS QUE INTERVENIEN
Joan Carrears Dagas (1823-1900) va ser un dels més importants, sinó el que més, músic que va
donar Girona en el segle XIX. És en el període que analitzem, les temporades
1849-50 i 1850-51, quan Carreras va assolir la direcció de l’orquestra del teatre
de Girona. Això li va facilitat incloure en la programació fins a tres òperes
compostes per ell mateix. Joan carreres ha estat analitzat en la monografia que li
dedicaren Lluís Brugués i Josep Maria Garcia (BRUGUÉS i GARCIA, 2014). Aquí
només destacarem que Carreras va iniciar la seva formació a la Catedral gironina,
institució en la què el futur músic en va ser escolar i membre del cor. Va gaudir
de la formació de diversos
mestres de capella de la seu,
Joan Carreras, deixeble de Josep
particularment de Josep
Barba, va ser un dels elements que
Barba. Aquest va ser un músic
qualificat que va ser el que va
donà continuïtat a la tasca de
dirigir musicalment els inicis
direcció de l’activitat operística
de l’òpera en el teatre gironí,
segurament ja des del 1839 i
fins al 1847, quan l’arquebisbe de Tarragona prohibí definitivament a Barba
col·laborar amb l’òpera (hem parlat del tema a BARCELÓ, 2021).
Imatge 2.- Foto de Joan Carreras Dagas (en article de Josep M.
Garcia, a Revista de Girona n 253, març-abril 2009, p. 67)

Podem concloure que d’alguna manera Carreras Dagas és un continuador de Barba en la tasca
formativa i de direcció de l’orquestra gironina. Carreras va ser contractat amb l’orquestra el mateix 1847
que el mestre de capella l’hagué de deixar i anirà alternant la direcció de la formació musical amb altres
mestres, Miquel Bosch i sobretot amb Francesco Berini. Alternava la feina en l’orquestra amb la funció
de pianista. El 1860 el músic es trasllada a Barcelona. Carreres assumí la direcció de l’orquestra del Pallol
per darrera vegada la temporada 1856-57. Joan Carreras va seguir una notable trajectòria com a organista,
compositor (va composar unes 700 obres) i pedagog (el 1848 fundà la primera escola de música que existí
a Girona. A més, va excel·lir en el camp i va dirigir una escola pera formació de músics cecs).
En relació a la temàtica que ens ocupa destacarem que Carreras Dagas va composar tres òperes i cinc
sarsueles.

QUADRE I. Obres líriques de Joan Carreras Dagas
Any

Gènere

1848

Òpera

1850

Òpera

Títol
Rosamunda
Ravenna
Il Rinegato

Comentari
in
En tres actes. Estrenada per Nadal de 1850

Los pastorcillos

Òpera semi-seria, en tres actes. Llibret de Mena, segons ERnric
Claudi Girbal (GIRBAL, 1893 b) i de Feliu Pagés (segons La
Razón, 1-I-1869, p. 3)

1850

Òpera

1887

Sarsuela

Catalunya

En dos actes.

1888

Sarsuela

El sant de l’amo

L’obra va tenir una segona part el 1915

1890

Sarsuela

Venjança cristiana

En tres actes.

Un cop de cap

En un acte. Era la segona part d’El sant de l’amo. Apareix
pòstumament. Llibret de Francesc Bracons
i Joaquim
Hostench.

1915

Sarsuela

Hom ha qualificat Los Pastorcillos com un oratori, per exemple en opinió de Lluís Brugués (BRUGUÉS
2008:28. Però en la versió del nadal de 1850 apareix com a òpera (veieu el títol en al portada de la que
aportem foto com a imatge 3). L’equívoc pot venir de que dos anys abans s’havia estrenat, també a la
casa de comèdies gironina, una versió, possiblement diferent, sota la denominació simplement de “drama
sacro” (El Postillón, 24-XII-1848, p. 4). En tot cas estem convençuts que la versió estrenada el 24 de
desembre del 1850 s’ha de considerar una òpera. Altra consideració, que no podem fer, es referiria a si
era una bona òpera o no. Ara, és ben significatiu que la premsa considerés la qualitat de Los Pastorcillos
per sobre de les altres dues òperes de Carreras: “Ya por dos
composiciones anteriores, Rosamunda y el Renegado,
Advoquem per la idea que
conocíamos la música del Sr. Carreras: pero en este tercer
Los Pastorcillos, en la versió
spartito hemos notado mucha más soltura en los cantábiles,
de 1850, s’ha de considerar
abundante expresión en el recitado, y sobre todo una música
pròpiament una òpera
perfectamente adecuada a las situaciones.” (El Postillón 25-XII1850 p. 4). A més en les descripcions de la representació es
denota que estem davant d’una òpera, tal com es pot comprovar en la crítica que continuava a la frase
que acabem d’esmentar, o, a El Postillón del 18-XII-1850 p. 4, o El Diario de Barcelona de 26-XII-1850, p.
6.896. En tot cas aquí no hi insistirem més.

Imatges 3 i 4.Foto de Joan
Carreras;
Portada d’un
llibret amb el
text de l’òpera
Los Pastorcillos.
Giron. Imp.
Vídua Grases,
1850; i
repartiment de
cantants
solistes i títols
dels tes actes, al
revers de la
portada. (El
llibret és de la
col·lecció J.M.
Barceló.

Sobre l’orquestra del teatre
En el moment en què tractem, i durant bona part del segle
En l’època els músics del
XIX, el teatre gironí tenia la seva orquestra habitual. Segons els
moments la relació contractual formalitzava més o menys. Però
teatre gironí solen ser fora els
els músics eren força els mateixos i la majoria procedien de la
mateixos. Els que canviaven
ciutat o de les seves rodalies. Pel que fa als intèrprets que
eren els solistes vocals
formaven part de l’orquestra del
teatre de Girona el col·lectiu
podia anar variant segons el moment, però, segons ens explica Joaquim
Rabaseda cap a mitjans segle XIX “es va ampliar lleugerament i es va crear
certa estabilitat per als intèrpret que tocaven a l’orquestra, ja que alguns
noms de músics que es coneixen d’aquesta orquestra gironina es
repeteixen en diferents anys” (RABASEDA, 2015:82).
Imatge 5.- Al·legoria de la música, del 1851, en un gravat d’un diari barceloní (La violeta
de oro, n1. 1-X-1851 p1)

Alguna notícia solta
de al premsa ens permet constatar algun nom de
músic del moment de l’orquestra del teatre i, en el cas
que esmentem a continuació, la variabilitat del grup,
amb sortides de professionals a mitja temporada.
Adjuntem imatge d’una notícia que ens sembla
interessant referida a set músics que pleguen i
s’ofereixen a ser contactats en el format de cobla. Ens
referim a tres germans Dalmau, Gaietà Ferrusola,
Manuel Carbó, Ignasi Rivas i José Seva.
Imatge 6.- Notícia sobre set músics que acaben d’abandonar l’orquestra del teatre per tal de contractar-se lliurement coma
cobla. (El Postillón, 27-X-1850 p. 4)

En relació a la qualitat de les interpretacions els comentaristes es solen centrar més en els solistes
vocals. Tenim, però, algun comentari referit a l’orquestra i el
cor, com ara en el cas d’una funció de Lucia presentada el 14
L’absentisme d’alguns músics
de novembre de 1850, cas en el que deduïm que els músics
va generar algun problema
deurien donar uns resultats discrets, encara que passables:
cal a l’estiu de 1850
“cuerpo de coros y también la orquesta notamos se esmeraron
en general cuanto debían en coadyudar a que la función
saliese bien.” (El Postillón 17-XI-1850 p. 4). I en algunes ocasions no donaven les prestacions mínimes
esperades. Repetim aquí una crítica que ja esmentàvem al primer article del mes d’abril: “De nada sirve
que los cantantes cumplan con su deber y se excedan a sí mismos, mientras la orquesta no secunde sus
esfuerzos; conocemos que no es culpa del director cuyo talento y conocimientos musicales admiramos
[…] nos tomamos la libertad de excitar el celo de unos y la severidad de otros para que todos los músicos
sin excepción no falten de sus puestos en óperas como las que
tratamos, que con toda la orquesta completa no hay a nuestro
entender los suficientes instrumentos de cuerda para dar el vigor
y bravura correspondientes a todas […].” (El Postillón 10-VII-1850
p. 4). És a dir, que l’absentisme d’alguns músics en interpretar
algunes obres podria ser
l’origen de les mancances,
Trobem l’orquestra del
Això afegit a l’exigüitat de
teatre oferint una serenata
la plantilla orquestral, a
a un marquès
aparer del comentarista.
Els
problemes
per
absentisme de músics podria ser la causa de la notícia que hem
comentat, una mica més a munt i amb data d’octubre de 1850,
que set dels intèrprets van deixar l’orquestra del teatre per a tenir
més llibertat d’assumir contractes pels eu compte.
Resulta interessant esmentar que l’orquestra del teatre
realitzava en alguns moments actuacions com a tal conjunt fora
de l’àmbit del Pallol. En podem esmentar un exemple del feber de
1850 : “Por la noche se obsequió al marqués de Bedmar con una
serenata, en que se tocaron diversas piezas por la orquesta del
teatro.” (El Postillón 28-VIII-1850 p. 4).
Imatge 7.- La serenata, pintada per Carl Spitweg, el 1855.

QUANTIFICACIÓ DE FUNCIONS
Tal com esmentàvem en l’anterior article, disposem d’informació fragmentària sobre els funcions i títols oferts
a Girona en aquelles dues temporades, amb millor sort per el que fa a la segona, la temporada 1950-51. Per la
informació de què disposem podem suposar que en els
primer dels anys còmics hi podria haver hagut un nombre
Com que la informació és
similar de funcions.
fragmentària, cal tenir present que
En el següent quadre [QUADRE II] indiquem les dates en
hi va haver més funcions de les que
què sabem que hi va haver sessions líriques. Cal tenir
present que la informació és parcial i, per tant, hi va haver
en tenim notícia precisa
més funcions de les que s’indiquen. Marq2uem les funcions
operístiques de color blau i en groc algunes que van ser
només teatrals, assumides per alguna companyia d’aficionats (al final del quadre precisem la significació precisa
dels colós emprats).

QUADRE II.- dates de la temporada 1850-51 en que consten funcions líriques
abril

maig

?

?

agost 1850

setembre 1850

1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31

desembre 1850
2
9
16
23
30

3 4 5 6
10 11 12 13 ?
17 18 19 20
24 25 26 27
31

7
14
21
28

4
11 2
18 9
25 16
23
30

3 4 5? 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

gener 1851

juny
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

juliol
2 1 2 3 4 5 6 7
9 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
23 22 23 24 25 26 27 28
30 29 30 31

octubre 1850
1
1? 2
8 7 8 9
15 14 15 16
22 21 22 23
29 28 29 30

3 4 5 6
10 11 12 13 4
17 18 19 20 11
24 25 26 27 18
31
25

febrer 1851

1
1 2 3 4 5
1 2
8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3
15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10
22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17
29 27 28 29 30 31
24 25 26 27 28
24
31

novembre 1850
1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30

març 1851
1 2
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30
2-IV
20-IV. Final

En les últimes setmanes, amb la companyia lírica ja incomplerta només consten alguna sessió mixta lírico-teatral,
amb part de teatre o altre espectacle [el 9 i 16 de març, en color blau clar] o només teatral [en groc en el quadre
precedent]. En mes de gener es van oferir dues funcions el
mateix dia, de tarda i nit [en blau fosc en el quadre
En l’any còmic 1850-51 sabem al
precedent]. Entre tot comptem 92 funcions operístiques
data concreta de 92 funcions
durant l’any teatral 1850-51, i això tenint en compte que no
tenim dades dels dos primers mesos, moment inicial que to
operístiques a Girona. Calculem
fa suposar que deuria ser força actiu i que de força dies no
que no durien baixa de 120
disposem dels diaris ni cap altre document que ens indiqui
què s’estava fent. Fem l’estimació que aquell any es deurien
oferir, pel cap baix, 120 funcions operístiques.
Els dos mesos d’estiu, el juliol i agost estava previst que la companyia operística sortís a “estiuejar”, treballant
en altres localitat, particularment s’havia parlat e Vic. “accediendo no obstante a los deseos manifestados por

muchos de los Sres. aficionados, y prescindiendo de las ventajas que podía ofrecerle el veranear en otro
teatro; ha acordado continuar sus funciones” (El Postillón 3-VII-1850 p. 4). La premsa ja havia estat
pressionant tot lamentant que durant l’estiu es deixés de fruir de funcions. El crític que signava El
<quidam> de la 2a fila es lamentava: “El solo anuncio de que toda la compañía lírica se traslada a Vich
para cantar durante estos dos meses de verano ha producido un sentimiento general entre todos los
aficionados ¿qué tal sucederá cuando llegue al cuaresma que se marcharán a Italia? Y aun hay gentes
que… pero, es más prudente que calle. ” (El Postillón 26-VI-1850 p. 4).. Un aspecte que no deuria
transcendir gaire és que l’Ajuntament es deuria comprometre a ajudar econòmicament a l’empresari Di
Franco amb unes subvencions durant els mesos d’abril. Ho diem perquè hem trobar indicats en al
comptabilitat del Teatre uns pagaments en concepte de “subsidi”. Si el terme s’aplica en el sentit actual,
l’Ajuntament, a més de cedir gratuïtament el teatre, pot ser que subvencionés la companyia, amb

quantitats variables, que podien estar en funció de les representacions efectuades o altre concepte. Com
a subsidi la companyia va rebre un total de 1.700 rals de velló als voltants de l’estiu del 18503.
Especialment intensos pel que fa a representacions líriques van ser la temporada de Fires, quan es
programaren dotze dies seguides amb òpera. També es nota molta oferta als voltants de Nadal, moment
que es va veure afavorit per les festivitats i per la novetat d’uns pastorets en versió operística, obra
estrenada per Carreras Dagas. En canvi, els més suaus deurien ser els dos mesos d’estiu, el juliol i l’agost,
moment que trencant les previsions, la companyia es va quedar a Girona, anunciant això sí, que no
programaria més de dues sessions setmanals. La
mitjana de funcions operístiques es deuria situar en
unes tres a al setmana, amb intensitats variables
segons l’època, tal com ja hem anat constatant. Com a
més paradigmàtic per la regularitat de al programació
ens trobem el febrer del 1851, amb tres funcions
setmanals: dimarts, dijous i diumenge.
Imatge 8.- I due foscari, òpera de Verdi de 1844, es va veure a
Girona per primera vegada el 1850. Al gràfic part del cartell qu es
va utilitzar el Festival Verdi de Parma el 2019.

Tal com veiem, per Fires, entre el 27 d’octubre i el 7 de novembre, es van programar dotze òperes,
quasi totes diferents, amb només un títol repetit, anunciades prèviament (El Postillón 23-X-1850 p. 4).
Hom pot comprovar per la premsa que diversos dels
títols es van representar efectivament, però no tenim
Es van programar òperes seguides
dades complertes per assegurar que es fessin tots els
per als dotze dies de fires, sense
títols anunciats. El que sí veiem és que en alguna data
gairebé repetició del títol al llarg
no es representa l’obra que s’havia dit, sinó altra de la
d’aquests festivitats
programació. Això ens crea el dubte sobre si al final es
va produir alguna repetició de títols o si simplement es
va donar un canvi d’ordre en relació a les dates
anunciades. És evident que hi va haver algunes reprogramacions de dates. Així hi ha un anunci de premsa
[Veieu imatge annexa] en el que s’avisa que la funció del dijous, 7 de novembre passava al dissabte dia 9,
amb el títol d’Attila (diferent del de la programació inicial i amb l’obra de Verdi que havia d’iniciar la
programació de Fires el dia 17 d’octubre, data en al que es va presentar Linda di Chamounix).
el dia 27-X: Attila. (El Postillón 4-VII-1849 p. 4)
Pel que fa al dia de la setmana més sovintejat de funcions trobem el diumenge. De fet es troba alguna
comentari d’època que esmenta que el setè dia de la setmana solia el teatre veure’s més concorregut.
Això també explica que trobem més anuncis de funcions al teatre els diumenges. A diferència d’èpoques
més cents, no hi ha massa funcions els dissabtes: entenem que el criteri deuria ser el d’evitar normalment
les funcions en die consecutius. Tampoc es troben gaire
utilitzats els dilluns
La mitjana de funcions setmanals
Sembla que l’empresari es va veure sorprès perquè
es situa en tres, amb els
alguns abonats habituals durant l’any pretenien suspendre
diumenges com els més actius
el seu abonament durant els meso d’estiu, motiu pel qual
feia una crida a que se li donés suport també els mesos de
juliol i agost. I durant els mateixos es comprometia a que “en la presente estación no pasará de dos el
máximum de funciones que se darán cada semana.” (El Postillón 7-VII-1850 p. 4).
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En un full de despeses del teatre, que inclou pagaments entre el 7 de maig de 1850 i el 10 de març del 1851, hi figuren
quatre pagaments en concepte “Subsidio” a Don Juan di Franco.: 325,21 rals de velló el 31 de maig 1850, 325,21 rals el 14
d’agost, 400 rals el 21 de setembre i 651 rals el 7 de novembre (AMGi, Teatre, Lligall e, Datat a 10-III-1851) . .

Imatge 9.- MAnuscrit de
l’empresari Gian BatTista Di
Franco comunica que continuar la
temporada, tal com li permetia el
contracte vigent. (AMGi, teatre,
Lligall 8. Document de 31 de
desembre de 1849). En el
document apareix al final la
signatura.

FINALITZACIÓ
DE LA TASCA
DE LA
COMPANYIA
Consta per notícies de
premsa que, encara que la
companyia
operística
romania a Girona, en els
últims mesos es van anar
programant força funcions
teatrals o d’altres gèneres no
lírics, combinant amb òperes, algunes de noves, com ara la sossiniana Il Nuovo Mosè, però no tenim
notícia que s’arribés a produir la representació. En les funcions dramàtiques hi intervenien membres de
la companyia lírica i aficionats (El Postillón 2-III-1851 p.3). Tal sistema combinat es comentava a la premsa
(El Postillón 8-III-1851 p. 4). Com per exemple en la sessió del dia 28-II, 9-III-1951.
La darrera funció de la companyia italiana va tenir lloc el diumenge 20 d’abril de 1851. Hom preveia
que després de la marxa de la companyia lírica el teatre romandria tancat, si més no fins a setembre,
moment en el que es comptava iniciaria temporada una companyia dramàtica (El Postillón 23-IV-1851 p.
3), amb tot s’esperava que el teatre pogués funcionar amb algunes representacions de teatre
d‘aficionats.

El Pallol obert per Quaresma: teatre i líric
És curiós que en plena quaresma, que aquell any s’iniciava el 5 de març (Dimecres de Cendra) es va
programa funcions, tant teatrals com líriques. És ben sabut
que, per prevencions religioses, els teatre solien romandre
El teatre romangué funcionant
tancats els penitencials quaranta dies que acabaven amb al
Setmana Santa. Però, tot i que el contracte de la segona
tota la Quaresma de l’any
temporada de Di Franco expirava a inicis de març, acabant
1851, contravenint al tradició
amb el carnaval, es va acordar una continuïtat,
ininterrompuda que s’esperava arribaria fins al 30 de juny:
després va resultar que la companyia lírica s’acomiadà el 20 d’abril (precisament el diumenge de
resurrecció en què acabava la Setmana Santa. En definitiva, que la companyia va continuar treballant tota
la Quaresma, si bé de manera menys intensa. La continuïtat de la companyia s’explica en part perquè el

teatre havia arribat un acord amb una troupe teatral, donat que tenia compromisos a Barcelona, no
s’havia d’incorporar fins al mes de setembre del 1851.
Imatge 10.- Anunci de la continuïtat de la companyia lírica Di Franco durant
la quaresma (El Postillón 8-III-1851 p. 4)

Que s’anava a seguir treballant en període quaresmal es
deixava clar en un anunci, el dia 8 de març, al diari local El
Postillón. Ens sembla interessant recollir el plantejament que es
feia adjuntant foto de la notícia i, per a major claredat,
transcrivint alguns fragments (amb subratllat nostre):.
“Habiendo resuelto el Empresario Sr. Di Franco continuar las
funciones líricas, con interpolación de algunas
representaciones dramáticas, en el Teatro de esta capital, se
abre un nuevo abono para la temporada que empezará el
próximo domingo y terminará el último día de junio. Durante
la presente cuaresma, se darán a lo menos una docena de
funciones, y si por algún accidente imprevisto no pudiese
completarse este número, los Sres. abonados serían
religiosamente reintegrados a prorrata […] El empresario se
reserva la libertad de cesar en sus funciones en cualquiera
ocasión, si así lo creyera conveniente a sus intereses. A más de
la grandiosa ópera, El Nuovo Moisé, procurará la empresa dar
todas la novedades que pueda” (El Postillón 10-III-1851 p. 4).
Es dedueix que l’empresari estava pendent de confirmar el
seu trasllat a altre teatre i, mentrestant, mantenia les funcions a
Girona, reservant-se el dret a interrompre l’estada a la ciutat
quan li convingués. De fet sabem que els Di Franco estaven en tractes amb el Teatre de la Santa Creu de
Barcelona on, efectivament, alguns membres ela companyia van acabar actuant aquell mateix any 1851.
Sabem que els abonaments de Quaresma no van tenir massa subscriptors, motiu pel qual, Di Franco
obté per programar només algunes funcions “soltes” a preus d’oferta (El Postillón 13-III-1851 p. 4) i no
s’acabava de reconstituir la companyia lírica, a la que calia incorporar algun cantant (El Postillón 19-III1851 p. 4), situació que persistia el 19 d’abril, data en la que encara s’intentà consolidar un abonament
de sis funcions, que vista la continuïtat, no deuria tenir èxit (El Postillón 19-IV-1851 p. 4). El grup de solistes
s’hauria començat a desfer, donat que la contractació inicial era fins a inicis de març i les perspectives de
continuïtat a Girona poc clares.
En definitiva. La vetllada del diumenge de Pasqua, el 20 d’abril, va ser la darrera funció, amb el comiat
de la companyia que s’havia mantingut durant dos anys a la ciutat, amb una quantiosa programació
operística. El contingut d ela del dia 20-IV no sabem quin va ser, però donat que la companyia no estava
recomposta no creiem que es donés cap obra sencera, sinó segurament alguna acadèmia, amb fragments
lírics i possiblement alguna part teatral, tal com venia succeint des d’inicis de març. La matinada del 23
d’abril els membres de la troupe que encara estaven a Girona marxaven cap a Barcelona la matinada del
dimecres 23 d’abril. Alguns d’ells van treballar al barceloní Teatre de la Santa Creu, encara el més
prestigiós en aquell moment.

VALORACIONS
Les crítiques que conservem són positives en relació a la qualitat dels espectacles. Ja des de la sessió
inaugural, realitzada el diumenge de Pasqua, seguint al tradició (Diario de Barcelona 18-IV-1849 p4). Amb
tot, les valoracions que es feien des de premsa no solien ser emeses per comentaristes especialitats. Així
ho rcoenix un redactor de El Postillón, el periòdic que ens aporta la major part de la informació periodística
d’aquest moment: “Asistimos a la nueva ópera I Puritani. Profanos en el arte, y solo filarmónicos por

afición no es dado hacer un análisis facultativo de sus bellas armonías y cantos” (El Postillón 10-X-1849
p. 4). Però hi deuria haver diverses plomes que emetien valoracions. En particular, a El Postillón, hi ha un
crític que amb tota modèstia signava amb el pseudònim El <quídam> de la 2a fila, que emetia comentaris
més llargs i raonats que en altres ressenyes més breus i sense signar.
Pel que fa a l’estada a Girona de la companyia de Di Franco El <quídam> de la 2a fila en feia valoracions
particularment positives i estava convençut que amb aquests artistes el teatre gironí havia passat a tenir
el millor nivell d’entre els de la seva categoria: “ [vaig dir el mes de maig que ] con un tanto de animación
y algo de apoyo a la empresa Di Franco, el teatro de Gerona sería el mejor después de los de primer
orden de nuentra Península. Si entonces fuimos o no profetas que lo digan cuantos en estas últimas
noches han asistido al coliseo donde nunca se había visto una animación igual ni un entusiamo tan
unánime”. Tot i això el comentarista lamenta que hi hagi veus crítiques conta l’empresa dels Di Franco.
Les crítiques a les qu s’al·ludeix no queden concretades però semblen més relacionades amb les intencions
dls empresaris que no en al qualitat de l’espectacle(El Postillón 26-VI-1850 p. 4).
Entenem que és un detall interessant constatar com el públic manifestava el seu apreci i admiració per
determinats artistes. Veiem aquí com es va homenatjar a la prima donna Corina Di Franco en una exitosa
representació de Linda di Chamounix el 23 de febrer de 1851: “La señora Di-Franco-Soler vio caer a sus
pies algunas hermosas coronas de flores artificiales con que varios de sus admiradores quisieron
manifestarle el aprecio que su mérito les infunde; y se echaron a volar desde la cazuela versos en honor
de la distinguida cantatriz […] A instancias repetidas del público, y en medio de un vitoreo que salí de
todos los bancos, ciñó Corina sus sienes con una de aquellas coronas al concluir el 2º acto; pudiendo
caberle la satisfacción de que no es dado a la vulgaridad ni al acierto casual el mover así al auditorio en
masa.” (El Postillón 25-II-1851 p. 4). És interessant constatar com a mitjans segle XIX la moda o el que
s’apreciava era programar òperes més o menys contemporànies. Això en contrast amb el que succeí vers
el segle XX, en què el repertori es fossilitza. Constatem aquest gust no només amb la constatació de les
dades d’estrena de les òperes que es programaven, amb la majoria de compositors encara vius. També
amb algun comentari, com ara: “Mañana creemos habrá su debuto con una academia de compuesta de
escogida piezas de las óperas más modernas” (El Postillón 22-VII-1849 p. 4).
Després de dues temporades a la citat, la companyia s’acomiadava de Girona. Segons la premsa del
moment preveien actuar la temporada entrant al teatre de la Santa Creu (després Principal) de
Barcelona i diu el comentarista: “Nosotros [...] bien que sentimos mucho vernos privados del ameno
esparcimiento que produce la ópera, damos el parabién a los indicados artistas, que siempre hemos
juzgado muy superiores al teatro de Gerona y no tenemos duda de que el ilustrado público barcelonés,
los apreciará en todo su valer.” (El Postillón 23-IV-1851 p. 4). El comentari, a part de ponderar la
qualitat de les estrelles de la companyia que hi havia actuat, sobretot Corina i Clarice Di Franco, ens
testimonia una clara consciència que el teatre gironí no era dels de primera categoria.

I fins aquí la revisió a dues temporades, a mitjans s. XIX, amb molta i bona òpera a Girona
joan manel Barceló sitjes, abril 2022
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

COBLA CIUTAT DE GIRONA (III)
Continuem parlant de la cobla amb el nom de la ciutat dels quatre rius. En
aquesta ocasió entrant a la primera part de la dècada dels 90.

Imatge 252 - Any 1989 – Foto: Felip Vallejo. Arxiu Jaume Nonell

Girona, 1 de Novembre de 1989.
Darrere: Olegari ("Gari") Freixas, Marcel·lí Trias, Joan Franquesa, Alexandre ("Sandro") Port i Francesc Camps
Davant: Marcel Sabaté, Joaquim ("Quim") Portas, Narcís Roura ("Messié"), Santi Roura, Pere Millet i Amadeu Puntí.

Imatge 253 - Any 1990
– Foto: Juli Torres i
Monsó. CRDI,
Ajuntament de Girona

Tocant La Santa
Espina a la Plaça del
Vi de Girona, durant
la visita del Príncep
Felip de Borbó el 21
d'Abril de 1990.
Segons m'explica un
dels músics, hi va
haver cops de porra
per part de la policia
nacional
sobre
alguns manifestants
que
cridaven
consignes contra la
monarquia. "… Y sin
embargo, llovía ..."
Darrere: Olegari ("Gari") Freixas), Marcel·lí Trias, Joan Franquesa, Alexandre ("Sandro") Port i Francesc Camps
Davant: Marcel Sabaté, Joaquim ("Quim") Portas, Narcís Roura ("Messié"), Santi Roura, Pere Millet i Amadeu Puntí.

Imatge 254 - Any 1991 – Foto: Arxiu particular

A l’absis de l’església del barri de Sant Narcís, de Girona.
Darrere: Joaquim ("Quim") Portas, Marcel·lí Trias, Joan Franquesa, Amadeu Puntí i Francesc Camps
Davant: Olegari ("Gari") Freixas, Narcís Roura ("Messié"), Marcel Sabaté, Alexandre ("Sandro") Port, Santi Roura i
Jordi Pujol i Casademunt (substituint Pere Millet).

Imatge 255 - Any 1992 – Foto: Arxiu particular

Retratats al pati del Castell de Peralada, en una foto que es pot trobar a la contraportada d'una sèrie de
discos d'aquells anys.
D'esquerra a dreta: Amadeu Puntí, Francesc Camps, Olegari ("Gari") Freixas, Joan Franquesa, Marcel Sabaté, Santi
Roura, Joaquim ("Quim") Portas, Narcís Roura ("Messié"), Alexandre ("Sandro") Port, Marcel·lí Trias i Jordi Pujol.

Imatge 256 - Any 1994 – Foto: Felip Vallejo. Arxiu Jaume Nonell

Darrere: Llorenç Sabaté, Marcel·lí Trias, Joan Franquesa, Alexandre ("Sandro") Port i Francesc Camps
Davant: Marcel Sabaté, Joaquim ("Quim") Portas, Narcís Roura ("Messié"), Santi Roura, Jordi Pujol i Amadeu Puntí.

Imatge 257 - Any
1995 – Foto: Anna
Ballesteros i Garriga

1 de Juliol de
1995.
Darrere: Llorenç
Sabaté, Marcel·lí
Trias,
Joan
Franquesa,
Alexandre
("Sandro") Port i
Francesc Camps
Davant:
Marcel
Sabaté, Joaquim
("Quim") Portas,
Narcís
Roura
("Messié"), Santi
Roura, Jordi Pujol i
Amadeu Puntí.

Imatges 258 – Any 1996 –
Foto: Arxiu Anna Caner

Plaça del Mig, d'Olot. El
dia 18 de Febrer de 1996.
Era la darrera actuació de
la temporada 1995-1996,
en la qual s'acomiadaven
Francesc
Camps
i
Amadeu Puntí. A peu
d'escenari s'hi pot veure,
d'esquerra a dreta: Rosa
Casademunt i Narcís
Pujol (pares d'en Jordi
Pujol) i Lluís Caner i
Carreras (contrabaixista
amb qui vaig coincidir a la
Cobla-orquestra
La
Principal de La Garrotxa).
Darrere: [hi falta en Llorenç Sabaté i en Joan Franquesa, devia ser el descans de l'audició], Marcel·lí Trias, Alexandre
("Sandro") Port, Francesc Camps i Amadeu Puntí
Davant: Marcel Sabaté, Joaquim ("Quim") Portas, Narcís Roura ("Messié"), Santi Roura i Jordi Pujol.

En el proper article continuaré parlant de la Cobla CIUTAT DE GIRONA.
Josep Loredo i Moner, maig de 2022

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 (63)
Un fragment
de La Flauta

Händel va
d’ària
Schubert
orquestral

Cant a l’amor
perdut

Un raggio di speme es canta a
Orlando Furioso, òpera de
Vivaldi. Aquí en una producció
al teatre de La Fenice.
La Flauta Màgica, de Mozart, que
aquest mes es representa al Liceu, està
farcida de moments memorables.
N’hem escollit un que de vegades pot
passar inadvertit però d’una gran
intensitat: Der, welcher wandert (Qui
recorre aquesta via plena de perills), a l’inici de l’escena 8 del IIn
acte, quan els dos homes de l’armadura porten Tamino a passar les
dues últimes proves.
L’òpera Almira de Händel té l’ària
Proverai di che fiere saette que val la
pena d’escoltar. I més i la canta
Amanda Forsythe
De la 8a Simfonia de Franz Schubert en
sentim un fragment del primer moviment.
Com que procurem en aquesta secció
recollir tastes, incloem només els
deliciosos tres primer minuts, per
l’orquestra Simfònica de Montreal i la
directora Susanna Mälkki
Vincenzo de Crescendo va escriure el 1926 un
romanç de forta exigència vocal: Rondine al
Nido, peça que presenta una creixent emotivitat.
Combina amb un obligat de flauta. Aquí per
Pavarotti

Una bella ària
d’una òpera poc
coneguda,
presentada a
Girona a
mitjans s. XIX

El 20 de maig del 1847 a Girona es van presentar un
parell de números de l’òpera Fanatico per la música,
de Johann Simon Mayr, del 1828. Apareixien en una
“acadèmia” de fragments que oferí la companyia
operística del moment. Sovint, els fragments eren
d’òperes interpretades durant la temporada. Aquí en
sentim l’ària Tu di quest’anima, que correspon al
personatge d’Aristea.

En record de
Teresa
Berganza

Un dels grans papers de la Berganza
va ser el de la Rosina d’ Il barbiere
di Siviglia, de Rossini. Aquí la
sentim en lària Una voce poco fa.

Amb motiu de la presència al Liceu de l’òpera de Mozart.

La Flauta màgica

Julià Pascual Fortea, 2022

