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ACTIVITATS PROPOSADES
CONFERÈNCIA FI TEMPORADA BUS AL LICEU

RESERVES

Norma, de Bellini RECITAL I SOPAR. Norma, de Bellini

PROPERA
TEMPORADA DE
BUSOS AL LICEU.
2022/2023

7-VII (19,30 h)

per Pol

15-VII (19-30h)

22-VII

A Calella de Palafrugell

Entrada Liceu+ bus:
socis 115€
(no socis 120€)

Avinyó

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

Preu: 55€. Hi ha bus optatiu
des de Girona (15€). Amb
inscripció:

Més informació i
inscripcions:
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Amb links per ampliar-les
Les que ens poden quedar més a l’abast
Canvis en l’ús dels decorats a inicis s. XX (2 de 2)
Les del mes de juny
Beatrice di Tenda (Bellini)
Una Paròdia de “Carmen”
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Cobla Ciutat de Girona (IV)
Suggeriments de fragments musicals
Norma
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35
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NOTÍCIES
QUI

QUÈ, QUAN ON …

Acabem de publicar el programa de sortides al Liceu
per a la propera temporada 2022/23

S’aniran a veure set òperes:
● Don Pasquale, de Donizetti
● Il Trovatore, de Verdi,
● Il Trittico, de Puccini,
● Tosca, de Puccini,
● Macbeth, de Verdi
● Manon, de Massenet,
● Parsifal, de Wagner
..Al web..

Activitats realitzades el mes
de juny

Aquest mes les tres activitats han
grat al voltant de la cèlebre òpera de
Mozart La Flauta Màgica.
● Una conferència.
● Un sopar d’inspiració operística
● Una sortida al Liceu:
..ACCÉS..

Ressons de La Flauta Màgica
del Liceu aquest juny
En general la producció de l’òpera
mozartiana que ha ofert el Liceu ha
recollit comentaris elogiosos, exceptuant
les més crítics d’Infernemland
..Llegir.cat..
..J. Binaghi..
..Bachtrack.. ..Op. Actual.. ..Ritmo..
..Infernemland.. ..RMC..

Calendari allargat
ANAR-HI

FESTIVAL: Figueres es mou
Festival de dansa a Figueres, entre
el 30 de juny al 3 de juliol
..Al web..

Netrebko demanada al MET de Nova
York per haver cancel·lat el contracte
degut a la invasió russa d’Ucraïna
La soprano reclama al teatre més de 350.000
dòlars
..Al web..

Musicades. Nova iniciativa per a
divulgar les dones compositores
Promoguda per l’Escola Municipal de
Música i Conservatori Professional de
Sabadell
..Al web..

Música als masos, al
voltants d’Olot.
Amb concerts entre el 1 i el 17 de
juliol, en el que serà la sisena edició.
..Al web..

Jordi Savall celebrarà el seu
segon festival a Montblanc
Serà entre el 1 i el 3 de juliol
..Al web..

La temporada 2022/23 al teatre
San Carlo de Nàpols
A part de concerts i altres espectacles
s’oferiran deu òperes en l’històric recinte
líric. ..Al web..

Valorant el jove tenor Xabier
Anduaga
Amb motiu del seu recent recital a
Madrid, al Teatro de la Zarzuela, s’ofereix
una valoració del tenor santanderí que
porta una carrera fulgurant.
..Al web..

Lliurats els premis Alícia
de música
Van ser atorgats per l’Acadèmia
Catalana de Música a l’Auditori de
Barcelona, el passat 21 de juny.
..Al web..

ENTREVISTA: Robert Brufau, nou
director de l’Auditori de Barcelona
Comentant la nova temporada de L’Auditori
barceloní
..Al web..

ENTREVISTA: Catriona Morison,
una mezzo emergent.
Amb motiu que la cntant escocesa té
previst actuar al Palau i a la Schubertiada
de Vilabertran ..Al web..

ENTREVISTA: el tenor
David Alegret
Parla del poc recolzaemt real a la
cançó catalana.
..Al web..

ENTREVISTA: al clavecinista Jean
Rondeau
Entrevistat amb motiu dels seus recents
concerts a Barcelona i Madrid. El músic
francès explica com porta un any senc+è
dediat a una única obra: Les variacions
Golberg de J.S. Bach. ..Al web..

ENTREVISTA: Núria Ballester,
directora del Museu Pau Casals
Comenta la remodelació del museu, tant en
l’aspecte físic, com sobretot l’orientació
museogràfica. ..Al web..

ENTREVISTA: a la soprano Sara
Blanch
Una de els triomfadores a les funcions de
La Flauta Màgica del Liceu en el rol de La
Reina de la Nit ..Al web..

Situació de la composició
operística avui en dia
Comentari en l’últim d’una sèrie
d’articles sobre l’evolució de la
història de l’òpera
..Al web..

El festival de Bayreuth podria
invitar al Dr. Pablo-Heras-Casado
Es rumoreja que podria ser l’estiu de l’any
vinent i amb l’òpera Parsifal.
..Al web..

Sobre el festival operístic anglès de
Glyndebourne
Un festival ja clàssic de gran prestigi i al que li
falta una dotzena d’anys per acomplir el segle
de vida. El festival, que ha jugat un paper ben
influent en el món operístic, programa sis
espectacles enguany. ..Al web..

Sobre la possible pèrdua de
qualitat del cant líric actual
Hugo Meier opina que els cantants lírics de
fa uns anys cantaven millor que els de
l’actualitat. Ho argumenta. ..Al web..

El Caçador furtiu, de Weber
CD

Òpera o singspiel culminant del
romanticisme alemany. Pel Cor i Orquestra
barroca de Friburg, sota la direcció de René
Jacobs. Edita Harmonia Mundi. ..Al web..

Traviata per Lisette Oropesa

CD

La interessant soprano nord-americana acaba
de participar en un recent disc encarnant la
Violeta que en bona hora va concebre Verdi,
sota la direcció de Daniel Oren. Producció de
Pentanone CD.
..Al web..

Un recopilatori de Jonas
Kaufmann
CD

Amb el títol de “The Tenor” la casa Sony ha
tret recentment un disc amb peces cèlebres
cantades pel tenor alemany.
..Al web..

Cantates de Beethoven de 1790
CD

Per la Turku Philharmonic Orchestra sota
dirección de Leif Segerstram. Del segell
Naxos
..Al web..

El collar de la paloma. Per la
Capella de Ministrers
CD

Disc dedicat a poemes amorosos andalusins
de l’humanista del segle X, Ibn Hazm.
..Al web.. ..I un fragment..

L’Àngel De Foc, de Prokofiev

DVD

Amb l’Orquestra Simfònica de la Radio de Viena,
amb direcció musical de Constantin Trinks. Amb
direcció escènica d’Andreas Breth. S’ofereix un
muntatge filmat el 2021 a Viena. Segell Unitel.
..Al web..

I un altre àngel: una versió recuperada de
Donizetti: L’Ange de Nisida.
DVD

Es tracta de la versió que després Donizetti va
transformar en La favorite. Amb direcció musical de
Jean-Luc Tingaud, amb el Cor i Orquestra Donizetti
Opera. Pel segell Dynamic, ja fa més d’un parell
d’anys. No té subtítols en castellà. ..Al web..

Sobre la veu extrema de
contratenor
Llibre de Miguel Ángel Aguilar Rancel, amb el
títol El contratenor. Per editorial Akal
..Al web..

LLIBRE

Una historia natural del piano. De
Mozart al jazz moderno
Pel pianista i compositor Stuart Isacoff. Editat
per Turner música
..Al web..

LLIBRE

Números anteriors

Calendari allargat

RECITAL I SOPAR DE FI DE TEMPORADA
OPERÍSTICA A LES CONTRADES GIRONINES
IIIa EDICIÓ, a CALELLA DE PALAFRUGELL. 15-VII
Preu: 55€.
Hi ha bus
optatiu des
de Girona
(15€).
Amb
inscripció

INFORMACIÓ
I
INSCRIPCIONS:

ACTIVITATS PROPERES
ÒPERA: darreres representacions
de La Flauta Màgica, de Mozart
1 i 2-VII

2-VII
(22,15h.)

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

Barcelona

Cantada d’havaneres Calella de
Palafrugell
Amb els grups Arjau, Neus Mar, Peix Fregit i Port
Bo. Serà la 55a edició, al Port Bo
..Al web..

Calella de
Palafrugell

ÒPERES DE NOVA CREACIÓ,
Òh!pera: 4 microòperes
5a9
-VII

7-VII
(19,30 h.)

Estrena d’òperes de petit format de
joves compositors en una mateixa
sessió: Carlos de Castellarnau, Andreu
Gallén, Marian Márquez i Itziar
Viloria. ..Al web..

Barcelona

CONFERÈNCIA: Norma,
per Pol Avinyó
A la Casa de Cultura de Girona
GRATUÏT, amb inscripció:
..Al web..

Girona

SOPAR post conferència Norma
7-VII
(19,30 h.)

Sopar fet per companys aficionats a l’òpera
i a la cuina, inspirat en l’òpera comentada
en la conferència precedent: Norma. A
preu de cost: 25€ ..Al web..

Girona

ÒPERA DE CAMBRA: Mariana en
sombras, d’A. García de Mestres
7-VII
(20 h.)

8-VII
(20 h.)

María Hinojosa (soprano), Joan MartínRoyo (baríton), Alberto García Demestres
(recitat), Marco Evangelisti (piano) ..Al web..

Barcelona

Vivaldi Virtuosi, sessió dedicada al
compositor: àries per a
contratenor i Les quatre estacions
Per l’Orquestra Barroca de Barcelona i el
contratenor Oriol Rosés. ..Al web..

Barcelona

BALLET: Ballet de l’Òpera de Munich
8 i 9-VII
(22 h.)

12-VII
(20 h.)

Amb els espectacles: Camins i horitzons, el 8-VII, I
el dia 9 Els colors de l’ànima.
..Al web..

Peralada

BALLET: El Llac des Cignes,
de Txaikovski
Pel Ballet Clàssic d’Ucraïna ..Al web..

Girona

15-VII
(19,30h)

Recital-sopar de fi de
temporada operística a les
contrades gironines
A Calella de Palafrugell. Preu 55€ (hi
ha bus optatiu a 15€ des de Girona).
Organitzen Amic si Veïns de Palafrugell
i Amics de l’Òpera de Girona
..Al web..

Calella de
Palafrugell

Monica Bellucci: Maria Callas
“lettres et mémoires”
15-VII
(22 h.)

Espectacle en frncès sobre la diva
operística. Amb la GIO Symphonia. Al
Festival de Peralada
..Al web..

Peralada

CONCERT SOPRANO:
Julia Lezhneva
16-VII
(19h)

Interpretarà perces de Gluck i
Mozart, acompanyada per l’orquestra
OBC
..Al web..

Barcelona

Concert commemoratiu del
mil·lenari de Sant Pere de
Rodes, amb la Coral Carmina
16-VII
(20h)

17-VII
(19h)

Amb una primera part del música antiga
(ss. XI a XVIII) i la segona part amb
obres entre els segle XIX a XXI. ..Al
web..

Sant Pere de
Rodes

Programa Vivaldi, amb el
contratenor Oriol Rosés i
l’Orquestra Barroca de Barcelona
Amb àries i Les quatre estacions de Vivaldi.
Segona funció. Al Palau. ..Al web..

Barcelona

ÒPERA: Norma, de
Bellini, al Liceu
18 a 31
-VII

Amb una producció
escènica d’Àlex Ollé, de la
Fura dels Baus
..Al web..

Barcelona

ÒPERA: Norma, de
Bellini. Sortida al Liceu,
des de Girona
22-VII

Anada en grup, des de Girona,
organitzada pels Amics de
l’Òpera de Girona. Preu socis:
115€ (entrada i bus inclosos),
120 no socis.
..Al web..

GironaBarcelona.
Girona

ÒPERA: The Fairy Queen,
d’Henry Purcell
Els solistes estaran acompanyats per
Vespres d’Arnadí i O vos omnes. Al
Festival de Peralada
..Al web..

22-VII
(22 h.)

Peralada

RECITAL LÍRIC: amb la mezzo
Emily D’Angelo
Acompanyada per la pianista Sophia
Muñoz
..Al web..

23-VII
(19,30 h.)

Peralada

Motecta 1572: El jove
Victoria.
A L’església de la Mare de Déu
dels Àngels de Llívia. Per Música
Reservata de Barcelona.
..Al web..

24-VII
(18 h.)

Llívia

DANSA: Coppél-i.A,
pels Ballets de
Montecarlo

26 a 30
-VII

Espectacle concebut per
Jean-Christophe Maillot
..Al web..

Barcelona

ÒPER: Hadrian, de Rufus
Wainwright
Òpera composada el 1973, amb el cor
i orquestra del Teatro Real de
Madrid. Al Festival de Peralada
..Al web..

29-VII
(22 h.)

Peralada

Cants d’amor i esperança.
Per Orquestra Barroca
Catalana.

30-VII

A L’església de la Mare de Déu dels
Àngels de Llívia.
..Al web..

(18 h.)

Llívia

ÒPERA: Nabucco, de Verdi,
versió concert
Amb el cor i orquestra del Teatro real
de Madrid. Al Festival de Peralada
..Al web..

30-VII
(22 h.)

Peralada

Cord e Noies de l’Orfeó
català i Vespres d’Armadí
Oferiran entre d’altres; Stabat Mater
de Pergolesi i peces del Llibre Vermell
de Montserrat. ..Al web..

31-VII
(22 h.)

Números anteriors

Torroella de
Montgrí

Calendari allargat

Històries del Municipal
DELS CANVIS EN L’ÚS DECORATS A INICIS
DEL SEGLE XX (2 de 2). TREBALLS
ESCENOGRÀFICS QUE TROBEM A GIRONA
Anem a fer una simple revisió per a cada responsable dels decorats escenogràfics de
funcions que s’havien representat a Girona, al teatre Principal (actualment dit Teatre
Municipal). Pel que sabem l’origen de dites escenografies era forà a la ciutat, sovint
provinent de Barcelona i voltants. Si més no els noms d’escenògrafs que apareixen en
programes de mà i lagun altre document, materials que solien ser encarregats per
companyies de certa entitat. Queden exclosos, d’aquest tipus de fonts les companyies
d’aficionats locals o altres, els quals és possible que seguissin usant decoracions
tradicionals, propietat del teatre. Els documents abasten uns vint anys, des del 1913 al
1923.
Alarma, Salvador (entre d’altres) Any: Any: VII-1918

Àmbit: Teatral

Salvador Alarma (-1932), decorador d’escola realista, un dels principals de Catalunya a inicis del segle
XX. Nebot del també decorador Miquel Moragas Ricart Moragas, del que n’heretà el taller el 1916. Havia
estat aprenent al taller de Soler Rovirosa. Alarma també excel·lí en al decoració de
façanes i exteriors (realitzant treball, al respecte a La Paloma i al teatre Diorama,
entre d’altres), dissenyant també alguns aparadors modernistes. Entre els seus
deixebles es compta a Josep Mestres Cabanes, que havia passat el 1919 a treballar al
taller d’Alarma, sent ambdós col·laboradors posteriorment i inclús socis, per exemple
en al pintura del sostre del Teatro Cervantes de Buenos Aires, el 1922.
Imatge.- Salvador Alarma, en un retrat de Ramon Casas, fet entre 1906 a 1908 [MNAC]

Per a definir l’estil de Salvador Alarma, José Luís Plaza ha escrit: : “Alarma seguirá
la tradición de la buena escenografía catalana más puramente realista; a pesar de todo, era el más
avanzado y el único que recibía saludables influencias del extranjero, siempre plenamente imbuido de la
pintura teatral de este próximo pasado. Se le puede considerar por tanto como un artista fuera de toda
escuela o de toda tendencia comprometida y de toda clase de variaciones cronológicas. Era un pintor muy
bien dotado, excelente compositor de planos arquitectónicos y sobretodo gran admirador de escenarios
veristas> .” (Plaza, 1998: 103)
Amorós (entre d’altres)

Any: Any: VII-1918

Àmbit: Teatral

Antich (entre d’altres)

Any: III-1932

Àmbit: Teatral

Ainaud

Any: XII 1913

Àmbit: Opereta i sarsuela

No queda clar quin dels dos germans escenògrafs es fa referència: El més
conegut és Manel Ainaud i Sánchez (1885-1932), amb una important tasca en la
innovació educativa de l’art. També fou artista i escenògraf. Va assessorar els
organismes de cultura de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de
Catalunya. Josep Ainaud i Sánchez, germà de l’anterior, fou un escenògraf de
tendència realista, que combinà la seva tasca com a pintor i actor.
Imatge.- L’escenògraf i pedagog Manel Ainaud Sánchez

Batlle (entre d’altres)
Any: IV-1924
Àmbit: Teatral
Ramon Batlle. De l’artista en conserva un grup d’imatges de les seves escenografies [Arxiu Històric de
la Societat del Gran Teatre del Liceu. Accessible en línia]
Veieu Batlle i Amigó.
Batlle i Amigó

Any: 14-V-1920 / VI-1920

Àmbit: Teatral

Ramon de Batlle i Amigó van ser dos escenògrafs d’ofici que sovint van treballar en tàndem i també amb
un tercer: Móra. Havien tingut taller al carrer de la Riereta, a Barcelona [BRAVO 1986: 268 i 269].
Trobem a Batlle i Amigó en altres encàrrecs, com ara pel Teatre Català Romea (1921, 1922), Liceu
(1932),.
Blancas

Any: VII-1918

Àmbit: Teatral

Brunet i Pous

Any: IV-1928 / III-1932

Àmbit: Òpera / Teatral

Entre les parelles d’escenògrafs associats per a treballar que sovintegen a inicis del segle XX una d’elles
és la que ara esmentem. Havien tingut el taller al barceloní carrer de Llull [BRAVO 1986: 174 i 268].
Frederic Brunet i Fita (1873-1929) fou un escenògraf de l’escola barcelonina. També fou decorador i
pintor, especialitzat en espais pintorescos.
Antoni Pous i Pons .
En el cas del 1928 s’havien realitzat cinc decoracions diferents per a una òpera de Jaume Pahissa: La
Princesa Marguerida, obra estrenada al Liceu aquell 1928, el 8 de febrer.
Bulbena (entre d’altres)

Any: X-1932

Àmbit: Teatral

César Bulbena havia a més de tasques escenogràfiques també havia dissenyat interiors de cafès. Com
escenògraf també va ser requerit a Hispanoamèrica i a Nova York. Veieu Bulbena i Girbal.
Bulbena i Girbal

Any: III 1914 / IV-1915

Àmbit: Teatral

Bulbena i Girbal és un altre dels tàndems d’escenògrafs freqüents de trobar a inicis del segle XX. Tenien
el taller al carrer de les Tàpies de Barcelona [BRAVO 1986: 174 i 184]. La parella Bulbena-Girbal va rebre
encàrres escenogràfics de Nantes i París, d’Anglaterra i d’Alemanya.

Campsaulinas (entre d’altres)

Any: X-1927 / X-1930

Àmbit: Òpera / Sarsuela

O “Capsulinas” (X-1930) Miquel Campsaulinas. Havia estat associat amb l’escenògraf Valera i havia
tingut el taller, com altres decoradors, al carrer de les Tàpies de Barcelona.
Colmenero

Any: IV-1924

Àmbit: Teatral

Higini Colmenero fou un escenògraf del corrent realista dominant en l’inici de segle XX [BRAVO 1986:
78]. En l’encàrrec que arriba a Girona el veiem entre altres noms, on hi trobem Ramon de Batlle, amb qui
apareix en altres decoracions, com ara per al teatre Romea l’any 1922.
A Colmenero se’l troba treballant entre les dècades del 1920 i la de 1930. Inicialment per a companyies
que treballen en teatres més secundaris, com ara Estudio Cirera, local que combinava el cinema i el teatre,
el 1921, al teatre de l’Orfeó Gracienc (1923) o al Principal Palace (1922). Esmentem alguns encàrrecs en
teatres barcelonins en què la seva feina va estar present: Teatre Barcelona (1928, 1931), Bosque (1927),
Coliseo Pompeya (1927), Gran Teatre Espanyol (1919), Goya (1917, 1922), Liceu (1932), Poliorama (1924),
Romea (teatre en què sovintejà, 1921, 1922, 1930, 1933, 1935).
Una mostra del prestigi que assolí Colmenero l’ofereix que fos un dels escenògrafs seleccionats per a
figurar en la mostra de treballs que es van poder veure a l’Exposició Universal de Barcelona del 1929, en
una <Exposició Internacional de Teatre> que va organitzar la Diputació de Barcelona al primer pis del Palau
de Projeccions del certamen.
García

Any: IV-1924

Àmbit: Teatral

Rafael Garcia Exea ? Rafael García Ferrer?. Ambdós són escenògrafs de certa rellevància nascut abans
del segle XX.
Any: X-1915 / IV-1920 / 18/V-1920

Madalena, casa

Àmbit: Sarsuela / Teatral

En paraules d’Isidre Bravo: “Dins d’aquesta cursa competitiva va aparèixer, també cap als anys deu del
nostre segle, una nova modalitat de plantejament de treball: el decorat de lloguer. Tallers com la 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
produccions de les empreses teatrals amb menys recursos. Aquest treball en sèrie [...] es limitava a ser la
reproducció externa i sovint adotzenada d’uns llocs estandarditzats, tantes vegades com mides diferents
tenien els escenaris als quals anaven destinats.” [BRAVO 1986: 269-270]. Malgrat el treball estandarditzat,
en ocasions els tallers van comptar amb la intervenció d’algun artista de qualitat, com ara Joan Morales
Mas (1884-1945), que s’hi incorporà el 1920.
Trobem esmentada en la premsa l’ús de decorats de la casa Madalena a diversos teatres, generalment
de poca entitat, com ara el Tatro Circo Barcelonès (1919), Gran Tatre Circol de Sans (1915). També en
algun teatre de més entitat, sobretot a inicis de la segona dècada del segle XX, com ara l’Apolo de
Barcelona (1910, 1911) o el Principal, també de Barcelona (1913)

Manent y La Muela

Any: X-1919 / X-1922 / X-1926

Àmbit: Ópera / Opereta i sarsuela / Òpera

Martínez Gari (entre d’altres)

Any: Any: VII-1918

Àmbit: Teatral

Muela

Any: 10-1917 / X-1932

Àmbit: Òpera / Òpera

El 1933 el programa especifica “Tallers escenogràfics de J. Muela”.
Explica Isidre Bravo: “Dins d’aquesta cursa competitiva va aparèixer, també cap als anys deu del nostre
segle, una nova modalitat de plantejament de treball: el decorat de lloguer. Tallers com la 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 produccions de les
empreses teatrals amb menys recursos. Aquest treball en sèrie [...] es limitava a ser la reproducció externa
i sovint adotzenada d’uns llocs estandarditzats, tantes vegades com mides diferents tenien els escenaris
als quals anaven destinats.” [BRAVO 1986: 269-270]
Veieu També Manent y La Muela.
Oliveras, E.

Any: VI-1920

Àmbit: Teatral

Padrosa, Juan

Any: III-1913

Àmbit: Teatral

Rocarol, Josep (entre d’altres)

Any: 14-V-1920 / IV-1924

Àmbit: Teatral

Barceloní que feu estudis a l’Escola de
Llotja. Fou pintor i escenògraf. Estudià
escenografia amb Soler i Rovirosa i a París.
El 1902 compartí un pis amb Picasso al
Carrer Nou 74 de Barcelona.
En la tasca escenogràfica començà el
1912. S’inscriu en l’escola realista. Va
esdevenir escenògraf titular del Teatre
Romea.
Imatge.- Foto de Josep Rocarol. A la dreta retrat
fet per Picasso el 1900 (Museu Picasso de
Barcelona)

Ros i Güell

Any: X-1914

Àmbit: Òpera

Antoni Ros Güell (1977-1954), barceloní que va formar-se com a
pintor a l’escola de Llotja entre els anys 1891 a 1896. Va tenir el taller
a Badalona. Combinà la tasca de pintor, bàsicament paisatgista, amb la
d’escenògraf. En aquest darrer aspecte va treballar amb Fèlix Urgellès
i amb Lluís Graner. També va dissenyar algun espai modernista, com
ara la cèlebre Casa Figueras a la Rambla de Barcelona. Com a
escenògraf va seguir una línia de realisme tradicional [BRAVO 1986:
180]
Imatge. Retrat d’Antoni Ros i Güell del 1904. (Arxiu Fotogràfic de Barcelona)

Salvadó, José

Any: X-1909

Àmbit: Òpera

Valera, Gustavo

Any: V-1928

Àmbit: Sarsuela

Veieu també Valera-Zabala, casa. Valera, Zabala i Campsaulines van tenir un taller d’escenografia al
carrer de les tàpies de Barcelona.
Valera-Zabala, casa (entre d’altres) Any: X-1927 / X-1929 / X-1930

Àmbit: Òpera / Òpera / Sarsuela

Valera, Zabala i Campsaulines van tenir un taller d’escenografia al carrer de les tàpies de Barcelona,
molt actiu a la segona meitat dels anys 20. A l’esmentat taller hi va estar d’aprenent el dibuixant, cartellista
i escenògraf Carles Fontseré.
Com a mostra de l’activitat del taller, se l’esmenta en tasques escenogràfiques pels teatres barcelonins:
Apolo (en una revista del 1924 i un poema líric el 1929), Bosque (1928 estrenant quatre decoracions a la
sarsuela Cançó d’amor i de guerra), Còmic (1925), Goya (1930), Liceu (1932), Nou (1926, 1930 -en una
versió de l’òpera Marina en català-, 1931 –per a una sarsuela de Manel Blancafort de tema polític, com
es dueia en el moment: La falç al puny-, 1932, 1933), Novedades (1929), Tívoli (1924, 1926, 1927, 1930)
Victoria (1925, 1926, 1927, 1928 –moment en què estrenaren set decoracions per a la sarsuela d’Amadeu
Vives La Villana-, 1929, 1930, 1931 –amb quatre decorats per a la sarsuela Katiuska-).
En un comentari periodístic del 1930 es deia: “En el teatro Nuevo, hoy, por la noche, el <divo>, ídolo del
público del Paralelo, Rosich, cantará <La Legió d’Honor>. Los escenógrafos Valera, Zabala, Campaulinas
Fernández y García, triunfan en los decorados que se montaron exprofeso para esta obra, sobresaliendo
el cuadro del <Derrumbamiento de las Granjas Viejas>, <El Paisaje nevado> y <Un rincón de Normandía>
.” (La Vanguardia, 11-V-1930, p.27).
Vilomara, Mauricio (entre d’altres) Any: Any: VII-1918

Àmbit: Teatral

Maurici Vilomara Virgili (1848-1930) es formà a Escola de Llotja de Barcelona (entre 1862 a 18659. Fou
l’últim representant de la tradicional escola barcelonina d’escenografia.
Encara que inicià la seva dedicació escenogràfica el 1860 no es va reconèxer
públicament la seva vàlua fins al 1875, quan va poder signar la seva
producció per primera vegada (al Liceu,en una òpera Mignon) [Institut del
Teatre, en línia].
← Imatge.- Maurici Vilomara en un detall del retrat de Ramon Casas, entre 1897 a 1899
(MNAC)

Treballà amb assiduïtat per al Liceu i també per altres teatres barcelonins:
el Nevetats, el Romea, el Principal. També a Madrid i a La Habana i als Estats Units [BRAVO 1986: 347].

CONCLUSIONS
Com ja comentàvem en l’article precedent, a inicis del segle XX, i ja una mica abans, s’agafa el
costum que les companyies de certa solvència utilitzin decorats encarregats expressament per a les
empreses o per a les obres a representar. Així s’evitava usar decorats estàndard propietat del teatre en
què s’actuava, decorats que per repetitius i sovint poc adequats i desgastats, ja no plaien al públic
Hem localitzat 25 noms de decoradors o de cases comercials especialitzades que van ser els
creadors dels decorats. En tors els casos es tracta d’artistes o empreses radicats a Barcelona i en algun cas
en poblacions properes a la capital catalana.
Com advertíem al principi del present escrit, la informació recollida es relaciona amb les principals
companyies que acudien a Girona, i que eren capces econòmicament d’encarregar programes de mà de

la temporada. Per tant, no queden reflectides les decoracions de companyies més modestes o
d’aficionats.
La relació de noms respon als programes que hem pogut localitzar a l’Arxiu Municipal de Girona i a la
Biblioteca Pública Carles Rahola, de Girona (a la seva secció titulada “cartells”. Altes tipus de fonts o una
revisió més curosa de les dues esmentades, ben segur que ha de permetre fer un llistat més exhaustiu.
No podem assegurar, per tant, que la mostra sigui del tot representativa . Creiem, però, que la relació
doni una aproximació a l’origen dels dels decorats que eren traslladats a Girona per les companyies que
actuaren al teatre Municipal entre el 1913 a 1933.
No de tots els decoradors escenògrafs hem pogut aportar informació. En alguns casos el simple nom,
de vegades incomplert, no ens ha permès identificar qui eren els personatges i, en altres, un cop
identificats com a professionals, no hem pogut trobar-ne documentació.
Esperem,, amb totes les limitacions, que hagem aportat una mínima aproximació al tema.
joan manel barceló sitjes, juny 2022
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Imatge.Decorat per a
l’acte segon
de Falstaff, de
Vilomara per
al Liceu
(Societat del
Liceu-UAB)

2 de juny. CONFERÈNCIA: La Flauta Màgica
A L’Auditori Viader de la Casa de Cultura gironina en, amb setanta persones inscrites, Pol Avinyó
dissertava sobre la cèlebre òpera de Mozart. En primer lloc va posar a l’autor i el moment de l’últim any
de vida de l’austríac en el seu context. Després va analitzar la producció que n’oferirà el Liceu. Finalment,
es va analitzar la Flauta Màgica, la seva músic ai els seus significats, en particular el missatge maçó i
humanista de l’obra. Una particularitat de l’acte va ser que es va filmar per primera vegada una
conferència promoguda pels Amics: esperem que aviat es pugui veure telemàticament.

2 de juny. SOPAR: Post conferència
Con és habitual, quan es pot, es va organitzar, amb inscripció prèvia, un sopar entre els assistents a la
conferència del Pol Avinyó ressenyada prèviament. El tema inspirador dels cuiners, els aficionats –
aficionats a la cuina i al bel canto- Joan escuder i Alfons Bonet, era l’òpera La Flauta Màgica.

26 de juny. SORTIDA: La Flauta Màgica, al Liceu
El diumenge 26-VI sortíem amb dos busos cap al Liceu per a veure la producció de la celebrada
òpera de Mozart, La Flauta Màgica. Ens vam desplaçar 86 aficionats de les contrades gironines.
Malauradament, aquell dia no va cantar el tenor Javier Camarena, per una afecció vocal. El va substituir
el correlatiu cantant del segon repartiment, Julien Behr. El que sí vam poder veure actuar va ser el director
musical Gustavo Dudamel, director que despertava molta expectació. Esmentarem que en la producció
també actuava, com a una de les Tres dames, la mezzosoprano gironina Gemma Coma-Alabert.

El
teatre
estava
ple com
un ou

(fotos
Pilar
Vinyet)

Saludant. Torn de salutació de les Tres dames.

Beatrice di Tenda de Vincenzo Bellini
Per Pol Avinyó i Rosselló
Amb motiu de les properes funcions al Liceu de la famosíssima Norma de Bellini, aprofito per parlar-vos
de la següent òpera que va estrenar Bellini després de Norma i abans de la seva darrera obra, I Puritani.
Beatrice di Tenda és una molt bona òpera que mai s’ha acabat de fer lloc als grans teatres, tot i que han
sigut moltes les grans sopranos que han fet justícia al difícil rol protagonista. Bellini és un compositor
excel·lent i a la Beatrice ens ho demostra sobradament.

FITXA TÈCNICA
AUTORIA

ARGUMENT

Més

Beatrice di Tenda, és una òpera
tràgica en dos actes, amb música
de Vincenzo Bellini i llibret de
Felice Romani, basada en l'obra
de teatre homònima de Carlo
Tedaldi-Fores. Estrenada el 16 de
març de 1833 al Teatro la Fenice
de Venècia.

El duc Filippo ha avorrit el seu
matrimoni amb Beatrice. Al
seu torn, aquesta es penedeix
de la seua irreflexiva unió amb
el duc després de quedar
viuda, quedant situada, a ella
i al seu poble, sota el poder
tirànic de Filippo.

Bellini sentia que havia contrarestat
l'horror de la història amb la bellesa de la
seua música i que Beatrice «no era menys
digna que les seues germanes». En
l’estrena va ser l'excel·lent interpretació
del personatge principal per Giuditta
Pasta el que va poder esquivar l'hostilitat
del públic envers l'obra.

COMENTARI

A la imatge L’edició en DVD de Beatrice
di Tenda, amb el protagonisme d’Edita
Gruberova, enregistrada a Zurich el 2002

L’òpera havia quedat oblidada fins que a inici dels anys
seixanta el director d’orquestra Vittorio Gui la va
redescobrir. Tot seguit va començar a guanyar una certa
popularitat gràcies a les interpretacions de Leyla Gencer i,
sobretot, de la diva australiana Joan Sutherland. El 1962 es
van programar unes funcions memorables al Teatro alla
Scala amb el protagonisme de Sutherland, i el 1966 va
enregistrar l’òpera per el segell DECCA, amb el tenor
Luciano Pavarotti.
Anys més tard, va ser la gran Edita Gruberova qui va voler
fer front al rol i el va cantar per els grans teatres europeus,
sent un dels seus cavalls de batalla més importants. La
temporada inaugural del Liceu 1999/2000 La Gruberova va
cantar dues funcions en versió concert de l’òpera que han
quedat com un record inesborrable per al públic liceista.
Podeu gaudir de l’òpera sencer amb la veu de Gruberova a
l’òpera de Zurich en una funció molt ben editada.

ELS

Una paròdia de Carmen

Versionant l’havanera. Pels Muppets

D’ ÒPERA

En una sèrie de dos articles vam repassar l’òpera a la ciutat en la dècada dels 40 (Operem no 71,
novembre 2020 –pp. 28 a 37-, i no 72 de desembre 2020 –pp. 21 a 31-). Ara continuem resseguint
l’activitat operística gironina en el primer quinquenni del 1950

Imatge 1.- Foto aèria de Girona, en la dècada de 1850. Autoria desconeguda (AMGi, RG CAJ1194)

L’ÒPERA I EL SEU CONTEXT
El moment històric en el que ens situarem coincideix encara amb un moment de depressió econòmica
i autarquia de postguerra, amb fort control ideològic i cultural per part del franquisme. Les coses, però
inicien lleugers canvis precisament en el primer quinquenni dels anys 50, tomb que ve simbolitzat per
l’acord de cooperació del règim amb els estats Units, signat el 1953. També es van posar algunes bases
per al desarrollismo dels anys 60. L’evolució va acompanyada per gestos com ara la incorporació
d’Espanya a la UNESCO i després a l’ONU (1955). De Girona, Clarà comenta sintèticament “De fet, en la
dècada del 1950, la ciutat superà a nivell material els estralls de la
guerra i la situació calamitosa de la postguerra.”1, però dins d’un
escàs desenvolupament econòmic i cultural i una incapacitat per
acollir adequadament una immigració que estava començant a ser
nombrosa. Durant el quinquenni va ser alcalde Antoni Franquet, que
ocupà el càrrec entre 1946 fins a 1957.
Imatge 2.- L’alcalde de la ciutat durant el primer quinquenni dels
anys 50. Aquí el veiem el 29-X-1951 en una de les tasques culturals més
significades del seu mandat, durant la inauguració de la biblioteca Pública
Tomàs Lorenzana, en l’antic hospici, actualment Casa de Cultura. (Foto
Martí Massafint. AMGi RG 691049)

1

Josep Clarà, Introducció a la historia de Girona. Salt: Edicions del Pèl, 1983. P. 156.

Pel que fa als aspectes més pròpiament musicals, la situació a inicis de la dècada dels 50 continuava a
un nivell depauperat, similar als anys 40. Així ens ho relata Joan Gay: “L’arribada de la nova dècada va
comportar, de fet, ben pocs canvis en el món musical gironí. Més aviat, la nota dominant al llarg de tots
els anys cinquanta seria la d’una feixuga continuïtat.”2. S’entén així, que la interpretació d’òperes
depengués totalment de la intervenció de companyies foranes a la citat. Fins al 1955 no hi va haver una
formació orquestral clàssica fixe, concretament amb la constitució de l’Orquestra de Cambra de Girona,
sorgida sota el patronatge de la Diputació.
Una mica més significativa era l’existència d’algunes entitats corals. Alguns músics notables com a
directors corals, com Francesc Civil i Josep Viader, van jugar un paper important en aquell moment. Això
propiciava una certa receptivitat de les funcions líriques i, sobretot, l’eclosió
d’algunes veus que van assolint una certa rellevància en el cant líric sobretor
a partir de la segon dècada dels 50, però havia de ser en la primera que
s’estiguessin conreant. Així esmentarem noms com el de la soprano
Montserrat Fabra o el tenor Fausto Granero.
Imatge 2.- Francesc Civil, una d eles figures més significades en el camp musical entre els anys
40 i 50, i ja en d’abans. Entre altres aspectes, fou impulsor i director de diverses corals.

Tal com ja es detecta en la dècada precedent, l’interès per programar alguna òpera a la ciutat formava
part d’un intent de suggerir una entitat cultural emparant-se en un espectacle que se suposava d’un cert
prestigi o categoria. Llegim a Los Sitios, el diari oficialista de Girona:

L’òpera
com a
punt
culminant
tradicional
de les Fires
i de
connotació
de
prestigi.

“Como en años anteriores, y para una de las noches de las próximas
Ferias y Fiestas de San Narciso, organiza el Excmo. Ayuntamiento una
función de ópera de gran gala a celebrar en el Teatro Municipal. […] tan
fausto acontecimiento lírico que constituirá –como viene haciéndolo hace
varios años- la gran noche de las Ferias gerundenses, rubricando, con su
nota de auténtica aristocracia artística y mundana, el alto rango de
nuestras fiestas patronales.”(Los Sitios, 4-X-1950 p.4).
I per a que la idea quedés més clara, J. Ma. C., al dia següent de la funció,
proclamava: “que la Gerona señorial, augusta en su inmortal espíritu, dio
fe de la preponderante conservación de su rango y señorío ofreciendo a
propios y extraños la maravillosa gala de su Teatro Municipal en la gran
función de ópera que, organizada por el Excmo. Ayuntamiento, constituye
espectáculo impar, capaz por sí mismo de calificar el tono de una gran
ciudad.”(Los Sitios, 1-XI-1950 p.4). Els subratllats els hem afegit nosaltres.

MOMENT DE CRISI TEATRAL, I EN CONCRET A GIRONA
És veritat que molt sovint hi ha veus que detecten crisis teatrals, gairebé en tota època i circumstància.
Però en alguns casos això deu ser veritat. Al teatre gironí hi havia a inicis dels anys 50 del segle XX una
sensació que la cosa no anava bé. No només per a l’òpera, que també, sinó per a tota l’activitat teatral.
En consonància, trobem un informe, realitzar a iniciativa pròpia per un empresari barceloní que havia
viscut algun temps a Girona, i que buscava se li concedís el teatre en algunes dates parcials. Tenim, doncs,
un breu però interessant <Informe. Consideraciones generales con relación al espectáculo público> El
document ve signat per Ramon Martori Bassets 3en data 24 de juliol de 1951.
2

Joan Gay i Puigbert, <La música>, al catàleg: M. Antònia Clarà Blanquerna (coordinadora), Sota la boira. Lletres, arts i
música a la Girona del primer franquisme (1939-1960). Girona: Diputació de Girona i MD’A, 2000. P. 195 a 242.
3
El barceloní Ramon Martori Bassets havia estat un conegut actor i propietari d’una companyia teatral.

Diagnòstic de Ramon Martori sobre la situació
teatral i recomanacions per al coliseu gironí

Imatge 3.- Ramon Martori en postal. Sense data (col. J.M.
Barceló)

“Apenas transcurrido un año de la
terminación de la guerra mundial, inicióse en
todo el país y de modo particular en los géneros
tradicionales, drama, comedia y zarzuela, un
alarmante descenso que, un quinquenio más
tarde, había de llegar la actual decadencia [i
després de considerar diverses causes generals
que ara no pertoca analitzar, es centra en el
teatre gironí, del que diu no pot comptar amb
espectacles continuats i creu inevitable llargs
períodes d’inacivitat- Proposa com a més idònia
una gestió directa de l’Ajuntament o, establir
lloguers amb clàusules de millora de l’edifici i de
mínims de nombre i tipus d’espectacles. Recalca
el mal estat del coliseu gironí] Existe un sistema
que permite la explotación, previa una cláusula
en contrato que garantice la conservación del
local, evitando asío que llegue al lamentable
estado en que se encuentra actualmente. […] El
arrendatario debería comprometerse a un
mínimum de funciones teatrales, por ejemplo:
Quince de comedia y seis de género lírico, ópera
y zarzuela, en el transcurso del año teatral […]”.
(AMGI. Teatre, UI 12960. Document de data 24VII-1951).
Els subratllats els hem afegit
nosaltres.

Quan analitzem qui propiciava òperes, pot sorprendre que fos l’Ajuntament mateix qui promogués la
realització de força de les òperes, sobretot les que coincideixen en període de Fires, donat que es sistema
de gestió del Teatre Municipal consistia en cedir-lo pel sistema de subhasta a un empresari particular. De
fet, però, en la contractació ja constava que la municipalitat tenia dret a usar determinats dies el local pel
seu compte o de cedir-lo a tercers. Així consta en el concurs de 1951, en la clàusula cinquena: “Para la
organización de actos de carácter artístico-cultural o, simplemente, cultural, el Ayuntamiento podrá
disponer del teatro en los siguientes días del año: Tres días festivos o feriados y veinte laborables,
libremente designado por la Comisión Municipal Permanente y a las horas que el Ayuntamiento tenga
por conveniente. Este derecho podrá ejercerlo directamente el Ayuntamiento o cederlo a otra Entidad
o Corporación […] En todo caso, el Ayuntamiento comunicará su decisión al concesionario con la
antelación debida, con objeto de evitar al mismo todo perjuicio” (AMGi, Teatre, contenidor 12.960.
Document de 26-X-1951).
L’empresari que va tenir el Teatre Municipal en la majora part del període que considerem va ser el
barceloní Alfonso Sanz Estarrola. Va tenir-ne la titularitat entre 24 de febrer del 1952 fins al 24 de febrer
del 1955. Va ser un empresari força especialitzat en temàtica musical que va portar alguns concerts i
artistes interessants. La situació empresarial, però, va malmetre’s coincidint amb l’aparició de
reclamacions per pagaments l’any 1954, moment en què Sanz va destituir el mes d’octubre al seu
representant a Girona, Ramon Carbó Serra i el va substituir per Cyrano J. Chamorro Tormo.

LES FUNCIONS QUE ES VAN VEURE
Enumerarem per anys les òperes que es van poder veure a la ciutat, esmentant els principals dels seus
protagonistes i el context es que es van programar.

Retorna Massenet

1950

L’any que inicia el quinquenni, el 1951, només detectem una única òpera a la ciutat.

31-X
Manon
de Massenet
Al T. Municipal

REPARTIMENT
Dr. musical: Antoni Capdevila
Tatiana Menotti, soprano (Manon)
Juan Oncina, tenor (des Grieux)
Hermini Ezquerra, baríton (Lescaut)
Dr. d’ecena: J. Villaviciosa

Organitzat
per
l’Ajuntament. Amb
efectius del Liceu.
Teatre ple.

Actuà una orquestra de 50 músics procedents del Liceu de Barcelona. També venia del Liceu la
companyia de ballet, amb Joan Magriñá i Maruja Blanco.
Les entrades de l’òpera es van posar a la venda el 26 d’octubre, de les 19 a 21 h. La funció començà a
les 23h. del dia 31 d’octubre, moment en què acabava el sopar de les autoritats, servida per l’Hotel
Peninsular, al saló de sessions de l’Ajuntament, tal com era costum en aquells moments.

Resultat
social i
artístic

“nuestro primer coliseo presentaba un
brillantísimo aspecto a la hora de dar comienzo
la representación, pues todos los palcos y
localidades estaban ocupados por las
Autoridades y lo más selecto de la buena
sociedad gerundense. Como era de rigor, las
damas y señoritas lucían elegantes trajes de
noche y los caballeros vestían traje de etiqueta,
lo que daba una singular prestancia a la sala.
Durante los entreactos, el salón de descanso fue
punto de reunión de los espectadores,
constituyendo una destacada nota de sociedad.
La representación de la ópera anunciada fue
muy cuidada y los intérpretes ovacionados en
repetidos pasajes de la obra. Dejamos paran
nuestro crítico musical enjuiciar la labor de
cuantos intervinieron en la representación de la
obra..”(Los Sitios, 1-XI-1950 p.3). Val a dir que no
hem localitzat cap altra crítica de la funció.

Imatge 4.- Cartell de la funció de Manon del 31-X-1950
(AMGi, RG 008877)

Juan Oncina (1929 Barcelona - 2009), el protagonista masculí de l’òpera, va ser un tenor de certa
trajectòria europea. Havia estudiat tres anys al Conservatori de París i després va seguir formant-se a
Barcelona sota el mestratge de Mercè Capsir, que el feu debutar a Girona el 30 d’octubre de 1945,
precisament amb l’òpera Manon [accés.]

Seguim amb l’òpera de gala

1951

L’any 1951 l’òpera va tenir un presència similar a la de l’any anterior,
com un espectacle de la i prestigi social.

29-X
Madama
Butterfly
de Puccini
Al T. Municipal

REPARTIMENT
Dr. musical: Antoni Capdevila
Amparo Vera, soprano (Butterfly)
Pilar Torres, mezzo (Suzuky)
Enrique de la Vara, tenor (Pinkerton)
Hermini Ezquerra, baríton (Sharpless)
Dr. escènic: J. Villaviciosa

Organitza
t
per
l’Ajuntam
ent. Amb
efectius
del Liceu.

Imatge 5.- Cartell de la funció de Madama Butterfly del 31-X-1950
(AMGi, RG 008878)

El contingent de l’orquestra era de 50 músics
Les entrades per a l’òpera es posaren a la venda el 24-X, de 19,30 a 21 h.
La funció va iniciar-se les 23h del dilluns 29 d’octubre. Llegim a continuació
les valoracions publicades al diari local.

Valoracions
de la funció
de Madama
Butterfly.

“Así, anteanoche presentaba nuestro primer teatro un deslumbrante aspecto
y en cuanto a fiesta de sociedad el éxito alcanzado por la velada no puede
silenciarse, en lo artístico el triunfo fue aún más rotundo y completo ya que
‘Madama Butterfly’ obtuvo una interpretación impecable en todo momento, y
en muchísimos, realmente notable […] Pues bien, toda esa finura, toda esa
gama de sonoridades y toda la intensidad del drama nos fueron ofrecidos con
impecable justeza por los intérpretes [] salvando, sobre todo, los casi siempre
insalvables peligros que encierra una sola representación aislada y de
circunstancias,
A parte de esa magnífica actuación de conjunto, a la que contribuyeron con
igual vigor cuantos estuvieron sobre la escena, hay que destacar el gran triunfo
personal de las señoras Amparo Vea y Pilar Torres, así como la excelente
actuación, bajo todos los conceptos, de los señores Vera y Ezquerra. La dirección
a cargo del maestro Antonio Capdevila, eficiente como siempre, y la orquesta
muy segura, contribuyeron poderosamente a lo indiscutible del éxito artístico
El público aplaudió con entusiasmo en diversos momentos de la
representación y al final de los actos obligó a alzar varias veces el telón para
expresar a los afortunados intérpretes toda su complacencia.”(Los Sitios, 31-X1951 p.3).

Del comentari precedent deduïm que la funció va ser exitosa, si més no a nivell de recepció del públic,
destacant-se les dues protagonistes femenines, l’orquestra i el director musical.
El director d’orquestra l’escènic eren els mateixos de l’any precedent i el contingent de músics
igualment de 50. Els que varien són els solistes, exceptuant Emili Ezquerra. La funció deuria seguir el
mateix procediment organitzatiu que en l’any 1950.

Imatge 6.- 1951-10-29 Cartell amb fotos de Madama Butterfly, del 29-X-1951. Imp. Franquet. Autor desconegut (Aj Gi RG
008522). Els retratats són de d’equerra a dreta i de dalt a baix: Antoni Capdevila (Dr.), Amparo Vera (Butterfly), Enrique de la
Vara (Pinkerton i Hermini Ezquerra (Sharpless).

Abstinència d’òpera

1952

El 1952 no hi va haver òpera a Girona. L’espai que li era reservat va ser ocupat per una altre espectacle
de gala. Aquell any es va portar al Teatre Municipal en la funció teatral de gala una orquestra italiana,
composada per 40 intèrprets, l’Orquestra de Cambra de Milà, que va actuar el dia 31 d’octubre.
Imatge 7.- Ja que no hi va haver òpera aquell any, anem a suposar que servís de
consolació la projecció a la cèlebre pel·lícula dels germans Marx Una noche en la
ópera, que es projectà al Saló Gran Via. Aquí en veiem un anunci a la premsa (Los
Sitios 7-IX-1952 p2). El film va aparèixer el 1935 i s’estrenà a l’Estat el 1936. A
Girona s’havia projectat ja en anys precedents, el primera vegada ue ens consta va
ser al teatre Albéniz a inicis e 1937.

Tornem a tenir un xic d’òpera

1953

L’any 1953 es recupera l’òpera, amb dues funcions, una primera per
una companyia lírica i la segona recuperant la funció de gran gala de Fires.

31-X
Rigoletto
de Verdi
Al T.
Municipal

Organitzat
per
REPARTIMENT
l’Ajuntament.
Amb
Dr. musical: Napoleone Annovazzi
efectius del Liceu.
Teresa Miguel, soprano (Gilda)
Pilar Torres, mezzo (Maddalena)
Josep Permanyer, tenor (Duc de
Mantua)
Pau Vidal, baríton (Rigoletto)
Canuto Sábat, baix (Monterone)
Miguel Aguerri, baix (Sparafucile)
Esteve Recasens, baríton (Borsa)
Alexandre Nolla, baríton (Marullo)
Joaquim Cubells, baix (Ceprano)
Dr. d’escena: Juan Villaviciosa

Imatge 8.- Cartell del Rigoletto del 31-X-1953, Imprempta Franquet.
Autor desconegut (AMGi RG 008869)

Crítica
del
Rigoletto

“justo es considerar que el barítono Pablo Vidal fue un <Rigoletto> magnífico en la
escena, que no solamente supo desenolverse con naturalidad de actor en su dificultoso
cometido por la vehementes aristas del personaje, sino que infundió ternura en el canto y
evidenció un trémolo dotado de humanos acentos, con lo que puso de relieve –por tantolo mismo sus cualidades vocales que su telento interpretativo.
La soprano Teresa Miguel, si bien quizá podría atribuírsele carencia de una holgada
extensión de voz –por lo que los agudos sostenidos los emitía con cierto esfuerzo- se mostró
generalmente certera en la afinación, dándole a las arias calor emotivo y sincera
expresividad. El <Caro nome> -vértice de su papel- si bien no destacó con gran relieve, sí le
dio una amable versión y fue admirablemente vocalizado.
El tenor José Permanyer está dotado de una bien timbrada voz, gratamente pastosa y
cálida, aunque alguna nota aguda para nuestra personal concepción nos pareció no del
todo segura, y ofreció en <La dona és mobile> inquieto con algún exceso. Pero en general

trajo un <Duque de Mantua> amoldando acertadamente a las exigencias de la partitura
su grata y casi siempre entonada voz.
El bajo Miguel Aguerri interpretó un Sparafucile con la máxima dignidad y haciendo gala
de un vigoroso timbre. La mezzo-soprano Pilar Torres imprimió fluidez y verismo en las
intervenciones de su papel de magdalena; lo propio que el tenor Esteban Recasens, Julia
García (mezzo-soprano), el bajo Canuto Sábat –depurado Monterone- y Alejandro Nolla y
Joaquín Cubells, que coadyuvaron en redondear un acabado conjunto, en el que el coro –
aunque escaso- se mostró siempre acertado.
La puesta en escena, digna, y la orquesta –sabiamente dirigida por el Maestro
Napoleone Annovazzi que supo conducirla con mano segura y consiguió entre ella y la
escena la debida armonía y homo geneidad- tuvo el requerido colorido y empaste sonoro.
El aspectod e nuestro primer teatro en esta función de gala, verdadramente brillante.
EQUIS” (Los Sitios, 10-XI-1953 p.2).

Es dedueix del comentari que el protagonista que feia el Rigoletto, Pau Vidal, va estar bé vocal i
interpretativament. Els que deurien tenir una actuació fluixa foren el primer tenor i la primera soprano:
Josep Permanyer i Teresa Miquel. Els cors escassos d’efectius, el director l’orquestra i els solistes
secundaris correcte. No veiem valorat el “cos de ball” que s’anunciava al cartell.
Prèviament, el mes d’abril, es va oferir una funció operística, més discreta, portada per una companyia
lírica transhumant que va intervenir al Teatre Municipal en una diada en dues sessions. Per la tarda

5-IV
Marina
d’ Arrieta
Al T. Municipal

Breu
comentari
valoratiu
de Marina

REPARTIMENT
Dr. musical: Delfí Mulé
Pilarín Álvarez, soprano (Marina)
Pau Civil Costa, tenor (Jorge)
Antoni Cabanes, baríton (Roque)
Oscar Pol, baix (Pascual)

“Fue puesta en escena por la tarde la zarzuela de
Sorozábal ‘La Tabernera del Puerto’ y la ópera de
Arrieta ‘Marina’ por la noche, dando en ambas
obras el excelente conjunto una magnífica versión
de las mismas, poniendo a contribución los
intérpretes sin excepción, todas sus facultades y
veteranía, logrando un conjunto de auténtica
calidad artística y teatral, pues fue así mismo
cuidadísima la presentación y acorde la actuación
de los coros, sobresaliendo en este aspecto muy
particularmente el de los hombres en ‘Marina’.
Para todos hubo calurosísimos aplausos con los que
el público asistente a ambas representaciones
patentizó su satisfacción.- J. de H..”(Los Sitios, 7-IV1953 p.2).

Actuació puntual de la
companyia d’un sol dia a
la ciutat.

↑ Imatge 9.- Anunci de Marina per
una companyia de sarsuela. (Los
Sitios, 2-IV-1953 p. 6)

Encara que la troupe tenia format de companyia espanyola, predominantment de sarsuela, els
cantants eren acreditats, tots ells havien actuat en el Liceu amb no massa temps de diferència amb la
funció gironina. Queda clar del comentari que el públic va quedar satisfet.

Dues companyies no operístiques que aporten òpera de passada

1954

El 1954 ens presenta un parell de títols en diferents moments. L’Ajuntament, però, no va apostar per
l’òpera en la seva funció de gala per Fires.

3-I
Le nozze di Figaro
de Mozart
Al T. Municipal

L’actuació va ser
REPARTIMENT
promoguda
per
L’opera va ser interpretada per la
l’empresari
del
teatre,
Compañía de Operetas Vienesa., sense
Alfonso Sanz.
que es publiqués el nom dels artistes.

Malauradament no comptem amb els noms dels intèrprets de les Noces que interpretà una companyia
austríaca d’opereta a inics de l’any. Això és degut a que no es
va imprimir cap programa de mà. Tampoc hem conservat cap
crítica de com va anar la interpretació, però la companyia va
presentar tres espectacles en dies successius. Sí que tenim la
valoració del dia del debut, el 1 de gener, en què s’interpretà El
país de la sonrisa, opereta de Franz Lehar. Ocasió en què el diari
gironí va fer constar la bona tasca dels artistes que, sense
figures preponderants, presentaven un conjunt correcte i de
qualitat homogènia. Un retret era el nombre escàs de
components de l’orquestra. (Los Sitios, 2-I-1954 p7).
Imatge 10.- Anunci de Les noces de Figaro (Los Sitios 3-I-195 p.2)

Farem constar que la companyia a què ens referim va interpretar l’opereta de Johann Strauss II Die
Fledermaus. Recalquem que aquest El ratpenat és una obra que sovint inclouen en els eu repertori
companyies i temporades pròpiament operístiques.
Arribats a les Fires de Girona, l’empresa del Municipal va optar per programar diversitat de gèneres
amb companyies diferents que actuaren intensivament durant les festivitats. Ja hem esmentat que el
Consistori no va fer portar cap òpera. La funció fe gala, que es produí el 30 d’octubre, va ser encomanda
el 1944 al Ballet de Juan Tena. També val la pena esmentar que al dia següent va intervenir l’Orquestra
de Cambra de Milà, que ja havia vingut el 1952 també per Fires. L’any
1945 l’orquestra de cambra estava de Gira per l’Estat, i va actuar poc
després al Palau de la Música de Barcelona (14-XI). A Girona els
milanesos estaven dirigits per Michelangelo Abbado i actuava com a
piano solista Michele Abbado. Aquests dos fores pare i germà,
respectivament, del cèlebre director d’orquestra Claudio Abbado.
Imatge 11.- El pianista Michele Abbado (germà del conegut director
d’orquestra Claudio Abbado) que va actuar al Municipal tocant el piano el 31
d’octubre, sota la direcció del seu pare, amb l’Orquestra de Cambra de Milà.

Tornant a l’òpera, fou una companyia lírica espanyola, la que es va presentar com a Compañía de Ópera
y Zaruela de Jaime Artega, la que va oferir l’òpera d’Arrieta, Marina.

7-XI
Marina
D’Arrieta
Al T. Municipal

REPARTIMENT
Josep Permañé, tenor (Jorge)
Dr. musical: José Ortiz de Zárate Alufre Cristóbal Massana, baríton (Roque)
Montserrat Fabra, soprano (Marina), Miquel Aguerri, baix (Pascual)
amb protagonista gironina, doncs

El comentarista principal del moment de Los Sitios, el Juan de Heredia, recull algunes valoracions, ben
elogioses, de la representació de l’òpera, destacant sobretot l’èxit de la gironina Montserrat Fabra.
Comentaris laudatoris
de la representació de
l’òpera Marina.

Imatge 12.- Montserrat Fabra
cantant. Foto sense data del
fons familiar de l’artista

“Fue ella la gran triunfadora el pasado domingo en una Marina de
calidad realmente excepcional. Casi perfecta […] Siguieron en orden
de mérito a Montserrat Fabra, este colosal barítono y consumado
artista que es Cristóbal Massana; el muy justamente celebrado bajo
Miquel Aguerri y el tenor José Permañé, que si bien no llegó a
desentonar en ningún momento sí tuvo alguno de vacilación, restando
entonces valor al conjunto. Merece mención especial por su gran labor
al frente de la orquesta y en la concertación el maestro Ortiz de Zárate,
que condujo a todos por el camino del éxito alcanzado.
El público, que ya desde el primer momento se sintió ganado por la
calidad de lo que desde el escenario se ofrecía, no dejó de aplaudir
durante toda la representación, aplausos que redoblaron en los finales
de acto y que se convirtieron al terminar la velada, como hmos dicho,
en una clamorosa ovación que duró largo rato mientras el telón no
cesaba de levantarse ...”(Los Sitios, 9-XI-1954 p.2).

Queda clar del comentari que els triomfadors van ser la gironina Montserrat Fabra, l baríton Massan i
el director orquestral. En canvi, el tenor Josep Permañé, no va estar a l’altura.

ALGUNES CONCLUSIONS
En el quinquenni 1950-54 la presència de l’òpera és escassa a Girona. Continua, a més, sent l’òpera un
espectacle que arriba a Girona des de fora, sense gaire o gens d’implicació entre els músics i cantants
gironins.
Així, doncs, seguim en una època en què la citat no té recursos humans, ni orquestrals no de cantants,
per a oferir grans espectacles lírics amb protagonisme local. Hom recorria, com ja venia sent habitual de
temps, a l’encàrrec que promovia l’ajuntament a empreses o a intermediaris que portessin funcions
operístiques en un moment puntual, encara que no cada any. Dóna la sensació que els mateixos
intermediaris i/o la disponibilitat dels artistes a desplaçar determinaven que un any determinat
l’Ajuntament programés o no òpera per Fires. No hem pogut determinar quina persona o entitat
assessorava a l’Ajuntament en els temes que ens ocupen. Sí que consta en una entrevista per a l’any 1955,
en què es va recórrer a l’antic tenor i recent director artístic del Liceu, Pau Civil (Los Sitios, 28-X-1955 p5).
Sovint trobem que en les òperes de gala promogudes per l’Ajuntament a la primera meitat dels 50
intervenien artistes que havien estat actuant, de manera més o menys habitual en el Liceu. Les demés
funcions les portaren companyies generalment de sarsuela i en una ocasió d’opereta (gener 1954).
Pel que fa a les iniciatives municipals per portar òpera, més que un projecte cultural coherent, el que
es pretenia era fer venir companyies que, de manera puntual, mostressin un espectacle de suposat
prestigi social i, de passada, cultural. Ja n’hem vist al llarg de l’article algun comentari de l’època, aquí
n’aportem un altre: parlant de la representació de Manon com a sessió de gala el 1950 es comentava al
diari oficial: “la gran función de ópera que, organizada por el ayuntamiento, constituye espectáculo
impar, capaz por si mismo de calificar el tono de una gran ciudad .”(Los Sitios, 1-XI-1950 p.3. El subratllat és
nostre).

Una excepció al poc protagonisme local en l’òpera que es presentava a Girona la trobem amb la
soprano Montserrat Fabra, que va protagonitzar Marina el 1954.
I fins aquí la síntesi de l’activitat operístic a Girona entre 1950 a 1954
Joan Manel Barceló Sitjes, juny 2022
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

COBLA CIUTAT DE GIRONA (IV)
En l’escrit continuem amb la Cobla Ciutat de Girona. Aportarem documents gràfics de l’últim
quinquenni del segle XX, per tant, entre el 1996 i fins al rodó any 2000. De cada any
mostrarem una foto, cosa que permet veure l’evolució de la formació. Repetirem amb dues
imatges el 1997 incloent un cartell oficial de la cobla.

Imatge 259 - Any 1996 – Foto: Arxiu particular

Formació de la temporada 1996-1997.
D'esquerra a dreta: Llorenç Sabaté (2n trompeta), Santi Roura (1er tenor), Marcel Sabaté (flabiol i director),
Joaquim ["Quim"] Portas (2n tible), Jordi Pujol (2n tenor), Alexandre ["Sandro"] Port (1er fiscorn), Marcel·lí Trias
(1er trompeta), Joaquim Burjachs (2n fiscorn), Agustí Pedrico i Esparcia (contrabaix), Narcís Roura ["Messié"] (1er
tible) i Joan Franquesa (trombó).

Imatge 260 - Any 1996 – Foto: Felip Vallejo. Arxiu Jaume Nonell

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

Imatge 261 - Any
1997 – Foto: Arxiu
Josep Llorens

D'esquerra
a
dreta:
Llorenç
Sabaté,
Santi
4
Roura , Joan Parés
i Clarà ("Joan
Zai")5,
Joaquim
("Quim") Portas,
Jordi Pujol, Joan
Franquesa, Jordi
Estartús i Pujol,
Marcel·lí
Trias,
Agustí
Pedrico,
Marcel Sabaté i
Joaquim Burjachs.

4

En Santi Roura, per desavinences amb la Cobla, va plegar a mitja temporada.
Després de molts anys a la Cobla-orquestra La Principal de La Bisbal, en Joan Parés va fer-hi la seva darrera temporada (19941995), i l'any 1997 es va incorporar a la Ciutat de Girona; malauradament, degut a una malaltia, no va poder acabar la
temporada.
5

Imatge 262 - Any 1997 – Foto: Felip Vallejo. Arxiu Jaume Nonell

Darrere: Llorenç Sabaté, Marcel·lí Trias, Joan Franquesa, Jordi Estartús i Joaquim Burjachs
Davant: Ramon Joanmiquel i Julià ("Ramon de Verges") [bolo], Joaquim ("Quim") Portas, Narcís Roura ("Messié")
[bolo], Adrià Bauzó i Alanzor, Jordi Pujol i Agustí Pedrico.

Imatge 263 - Any
1998 – Foto: Arxiu
particular

Concert celebrat a
Olot, ja amb els
nous elements a
les cadires de 1er
tible i 1er tenor.
Darrere: Llorenç
Sabaté, Marcel·lí
Trias, Joan
Franquesa, Jordi
Estartús, Joaquim
Burjachs i Agustí
Pedrico.
Davant: Marcel
Sabaté, Joaquim
("Quim") Portas,
David Plans i
Ortega, Adrià
Bauzó i Jordi Pujol.

Imatge 264 - Any 1999 – Foto: Arxiu particular

Foto oficial per a la temporada 1999-2000.
D’esquerra a dreta: Agustí Pedrico, Jordi Estartús, Marcel·lí Trias, Joaquim ("Quim") Portas, Joan Franquesa,
Joaquim Burjachs, Llorenç Sabaté, Marcel Sabaté, Adrià Bauzó, David Plans i Jordi Pujol.

Imatges 265 – Any
2000 – Foto: Arxiu
particular

Darrere: Jordi
Compta [bolo],
Llorenç Sabaté,
Joan Franquesa,
Jordi Estartús i
Joaquim Burjachs
Davant: Marcel
Sabaté, Joaquim
("Quim") Portas,
David Plans, Adrià
Bauzó, Jordi Pujol i
Agustí Pedrico.

En el proper article continuaré parlant de la Cobla CIUTAT DE GIRONA.
Josep Loredo i Moner, juny 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 (64)
Una cançó de
bressol d’una
òpera del s XX

L’ària del
romà a
Norma

L’ària Se cerca, se dice ve a ser una
deliciosa cançoneta de l’òpera de
Vivaldi L’Olimpiade. Aquí per la
soprano Roberta Invernizzi
La Berceuse forma part de lòpera de Darius
Milhaud del 1843 Bolívar. La canta la soprano
Nathalie Manfrino. És una peça, curta (dos
minuts i mig), que convé escolar fins alfinal
Aquest mes s’interpreta al Liceu la immortal Norma
de Bellini, per cert l’òpera que va inaugurar la
programació pròpia del primer teatre gironí. L’obra té
en la soprano i la mezzo els moments més cèlebres.
Però la part masculina també presenta el seu interès.
Aquí sentim, per a tenor, Meco all’altar di Venere

També de
Norma, amb
una curiositat

Norma té un breu himne guerrer, Guerra!,
Guerra!, en què els gals declaren al guerra a
Roma. El sentim per Coro Lirico Siciliano, a
Taormina el 2011. I a continuació una versió en
dibuixos animats, per Bloom Pictures, del 2019

Instruments
clàssics per a
cançó de
cantautora

Ens ha semblat interessant recollir en
aquesta secció clàssica com els
instruments corresponents poden
també acompanyar cançó actual.
Sentim a Carola Ortiz cantant el poema
de Salvat Papasseit La Rosa als Llavis.

Així canta un
dels bons del
Macbeth

Contrapesant la dolenteria dels protagonistes
de l’òpera Macbeth, de Verdi, hi ha
personatges que encarnen la bondat, com ara
el fidel general Banco, que aquí aconsella el
seu fill. El sentim en veu del baix bielorús A.
Roslavets en l’ària Studia il passo o mio figlio

Del primer
segle de
l’òpera

Ben bé a meitat del segle XVII Francesco
Cavalli estrenava a Venècia La Calisto. Aquí
la soprano Emöke Barath ens en canta
Restino Imbalsamate (amb efectes d’eco
inclosos) Aquelles òperes primitives eren,
com es pot apreciar, una mica declamatives,
però poden assolir una serena bellesa,
sobretot si les escoltes relaxadament.

Amb motiu de la representació al Liceu de l’òpera de Bellini.

Norma

Julià Pascual Fortea, 2022

