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ACTIVITATS PROPERES
BUS AL LICEU CONFERÈNCIA CONFERÈNCIA CONFERÈNCIA BUS AL LICEU
Il Trovatore,
Fem una
Il Trittico, les 3
El meu
Il Trittico, de
òperes en tríptic, de
de Verdi.
Puccini.
òpera, pel
Sondheim, per

5-XI

compositor Alberto
García Demestres.

10.XI (19h)

Per a les
persones que han
reservat plaça

A la Casa Cultura
Girona. GRATUÏT

Puccini
per Pol Avinyó.

23-XI (19,30h)

A la Casa Cultura
Girona (A. Viader).
GRATUÏT

11-XII

Pere García.

1-XII (19h)

A la Casa Cultura
Girona (Aula Magna).
GRATUÏT

Entrades a 40% de
descompte.
Butaca+bus 125€ (no
socis 130€)
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Calendari allargat
QUÈ, QUAN ON …

Convocada l’assemblea anual dels Amics,
amb sopar-recital líric: 16-XII, 20,30h
Serà a l’Hotel Carlemany. Preu 45€. Amb inscripció

..Inscripció al sopar-recital..

Amb 6 activitats aquest octubre:
● Dues conferència sobre Don Pasquale (5X) i Il Trovatore (27-X)
● Sopar post-conferència (5-X)
● Recital: Padullés i Alan (15X)
● Sortida al Liceu al Don Pasquale (9-X)
● Concurs: de Joves cantants (22-X)
..Reportatge..

Promoció de les 2 òperes
que es faran al Municipal de
Girona.
Descomptes amb els Amics:
20%x2 òperes i 15%x1 òpera
Pels de Sabadell. Seran:
● 3-III.- Madma Butterfly, de Puccini
● 19-V.- Il Trovatore, de Verdi
..Reserva i informació..

Publicat el vídeo de la
presentació de la
temporada de busos al
Liceu. Amb comentaris
sobre l’evolució de l’òpera
al segle XX
Conferència de Pol Avinyó, el 22 de
setembre, a la Casa de Cultura de
Girona. Visionat íntegre i gratuït
..Accés al vídeo (1h 3’ 42”)..

ANAR-HI

Un article sobre els Amics de
l’Òpera de Girona
Publicat al Punt-Avui el 24 d’octubre
comentant l’activitat de sortides en bus
..Al web..

Publicat el vídeo de la
conferència de l’òpera Don
Pasquale
Pronunciada per Pol Avinyó el 5 d’octubre
a la casa de Cultura. Accés lliure i gratuït:
..You Tube (1h 10’)..

Invitació a la reunió de Junta dels
Amics pel dia 7 de novembre, a
les 16,30 h.
Reunions obertes a sòcies i socis i
simpatitzants,
a l’Hotel d’Entitats, C/ Rutlla 20, de Girona
..Lloc, a l’Hotel d’Entitas de Girona..

Bona collida en general d’Il
Trovatore al Liceu
Bones valoracions del director i
l’orquestra i en general dels cantants.
La producció escènica d’Àlex Ollé
provoca divisió d’opinions
..La Vanguardia.. ..Opera Actual..
..Ara.. ..In Fernem Land..
..Beckmesser..

Crítica de la recent producció
de l’Orquestra Da Camera
La formació ha actuat al Palau el 24-X.
Però també actuaren a Girona el 23-X
obrint la temporada d’IberCamera
..Al web.. ..Al web..

La companyia de Sabadell estrena
la temporada amb Don Giovanni
La representació de l’òpera de Mozart a
Sabadell el dia 23-X hauria tingut clars i
obscurs
..Al web..

Concert de Cecilia Bartoli
Que ha tornat al Liceu després de
28 anys d’absència, acompanyada
per Les Musiciens du PrinceMonaco, amb un repertori
relacionat mb el castrat Farinelli
..Al web.. ..Programa de mà..

Es prepara un Messies de
Händel participatiu a Girona
Serà a l’Auditori de Girona, el 16 de
desembre. Amb l’orquestra Vespres
d’Armadí, solistes i un cor de 200
veus, sota la direcció de Manel
Valdivieso.
..Al web..

Crítica de l’estrena de
l’òpera participativa La
gata perduda
Composició d’Arnau Tordera que
crea un vincle entre el Liceu i el
seu entorn, el barri del Raval.
..Al web..

Càntut, el Festival de Música
Tradicional, a Cassà
Festival de prestigi i ja amb tradició.
Serà del 18 al 20 de novembre a Cassà
de la Selva
..Al web..

A Torroella de Montgrí està
fent un cicle de conferències
sobre Franz Schubert, per Joan
Vives
La segona és el dissabte 5-XI i la tercera
el 3-XII
..Al web..

Valoració de l’estrena
d’una òpera a iniciativa
del teatre Lliure: Sun &
Sea
Es tracta d’un híbrid entre
instal·lació, performance i òpera.
..Al web..

Inaugurada a barcelona una
exposició sobre Felip Pedrell
El músic tortosí fou un dels principals
compositors d’òpera del país entre finals
del s XIX i inicis del XX
..Al web.. ..You T (comença als 6’ 32”..

Semblança de Felip
Pedrell
Amb motiu del centenari de la
mort de l’important músic i
docent tortosí
..Al web..

El grup de música antiga
Capella de Ministrers
compleix 35 anys
El grup valencià va ser creat per
Carles Magraner i porta publicats
més de seixanta discos.
..Al web..

Director musical de Jerson mor
assassinat pels ocupants russos
Yuri Leonidovich Kerpatenko hauria estat
tirotejat per negar-se a participar en un
concert de propaganda russa
..Al web..

On estan actuant els famosos de
l’òpera aquesta tardor
Article breu que revisa els llocs en què
actuen les figures més cotitzades
..Al web..

Mor el compositor català Josep
Soler, autor de setze òperes
El musicòleg Jaume Radigales parla sobre
el compositor, partint de la coneixença
que hi va tenir.
..Al web..

ENTREVISTA: a la mezzo
Cacilia Bartoli
Que acaba de cantar a Barcelona, al
Liceu
..Al web..

ENTREVISTA: amb el director
Richard Bonynge
Bonynge fou dels més destacats directors
operístics cap a finals del segle XX. Va
estar casat amb la soprano Joan
Sutherland
..Al web..

ENTREVISTA: amb la
soprano Nadine Sierra
Cantant que veurem aquest mes
d’abril a Liceu a Manon
..Al web..

ENTREVISTA: Vicente Chuliá parla
sobre filosofia de la música
Chulià és filòsof i músic a la vegada
..Al web..

Sonya Yoncheva no ha triomfat
com a Fedora a La Scala
Vam poder sentir a la soprano la temporada
passada al Liceu fent de Norma
..Al web..

Èxit d’I Puritani a Bilbao
La producció de l’ABAO de
l’òpera de Bellini ha tingut molt
bona acollida
..Al web..

El Liceu completa la publicació
de tot el seu fons documental
Des de la inauguració Del teatre el 1847.
Els Annals és una base documental on line.
Hi ha tingut important aportació en Jaume
Tribó
..Al web.. ..Annals Liceu..

Hom preveu restaurar un
teatre de Riga on Wagner
actuà com a director musial
A l’edifici de la capital de Letònia s’hi vol
instal·lar un centre cultural musical
..Al web..

Hi ha indicis que Barenboim
estigués a punt de retirar-se
El pianista i director ha hagut de
cancel·lar recentment actuacions per
motiu d’una malaltia neurològica greu.
..Al web..

El 2023 Opera Europa tindrà
nova directora, Karen Stone
Opera Europa agrupa teatres,
festival i companyies líriques
..Al web..

Nova directora a l’Associació
Ópera XXI
Isamay Benvente passarà a dirigir aquest
organisme que agrupa a 27 teatres a
Espanya, entre ells el Liceu, pel que fa a
òpera i sarsuela.
..Al web..

Sobre una arpista catalana
excpepcional del segle XIX:
Clotilde Cerdà
Precursora del feminisme i humanisme, va
ser esposa de l’urbanista Ildefons Cerdà.
..Al web..

Estrenada una pel·lícula sobre el
compositor Pablo Solozábal
Ha estat a Madrid el 26 d’octubre
..Al web..

Polèmica a França per
dificultats pràctiques que es
van posant als músics
Aspectes com normativa de trens o
plans de seguretat per a les
olimpíades de París.
..Al web..

Es prepara una pel·lícula sobre
Maria Callas protagonitzada per
Angelina Jolie
Dirigida per Pablo Larrain, vol coincidir amb
el centenari del naixement de la soprano
..Al web..

Entre lo italiano y lo espanyol.
Músicas, influencias y espacios
compartidos
LLIBRE

Llibre col·lectiu editat per Euterpe (València,
2021)
..Al web..

El instrumento musical. Evolución,
gestos y reflexiones
LLIBRE

Recentment escrit per Wade Matthews.
Ed. Turner, Madrid, 2022
..Al web..

Duets masculins d’òperes
italianes. Per Kaufmann i Tezier:
Insieme
CD

Per la casa Sony
..Al web..

Signor Gaetano. Disc de Javier
Camarena sobre peces de Donizetti
CD

Amb direcció musical de Riccardo Frizza. Casa
Pentatone
..Al web..

Titon et l’Aurore, òpera de
Mondonville
DVD

Una òpera de l’entorn de Madame de
Pompadour. Enregistrat per Naxos amb Les
Arts Florissants, Dr. William Chrisie
..Al web..
Números anteriors

Calendari
allargat

INFORMACIÓ SOBRE UN CONCERT MOLT RECOMANABLE DE
MÚSICA ANTIGA DE GIRONA: LA MISSA DE SANT NARCÍS
Donant continuïtat a la seva inestimable tasca de recuperar l’important llegat de
música antiga de la ciutat de Girona, l’associació que s’anomena precisament Música
Antiga de Girona, ens planteja un nou concert per a principis de novembre.

SERÀ A:
Auditori de la
Devesa
5 de novembre,
19h
Estrena absoluta
Missa de Sant
Narcís
Josep Pons, Girona
setembre 1792.
Imatge: la capella de Sant Narcís, a l’església de sant Fèlix, la inauguració
de la qual donà origen a la missa que es veurà [Foto: Pedres de Girona ]

La Missa de St. Narcís va ser composta per a la consagració de la capella de St. Narcís dins la
basílica gironina de St. Feliu. La construcció d’aquesta capella va ser promoguda pel bisbe
Lorenzana. Era la culminació de la devoció popular envers un dels patrons de la ciutat, devoció
que va aconseguir reunir 80.000 lliures barcelonines amb aportacions de particulars, de manera
que la magnificència de la seva construcció i de la seva decoració sorprèn encara avui dia: dues
naus el·líptiques envolten la nau central, igualment el·líptica, on hi ha el sepulcre del Sant sota
l’altar. L’ornamentació de les parets, les voltes i la cúpula volen mostrar igualment l’esplendor de
la devoció de la ciutat a un dels seus patrons. La música de la missa amb la què consagrar aquesta
sumptuosa capella no podia desmerèixer el seu esplendor. Es per això que el seu compositor, el
gironí Josep Pons va fer una obra adient, tant en qualitat musical com en dificultat tècnica,
principalment per a les sopranos. Pons va ser escolà de cor de la nostra catedral i mestre de
capella entre 1791-94, any en què va guanyar la plaça homònim a València, on va morir el 1818.
Aquesta versió comporta sis solistes vocals, 16
Aquí podeu obtenir entrades per a
veus del cor i petita orquestra de cambra sota la
aquest concert amb
direcció de Pere Lluís Biosca, director titular del
Cor Madrigal. Més informació a:
un descompte del 15%.
www.magirona.org
i Notícia Punt Avui

Anotant el codi promocional:
AMICSOPERA25

ACTIVITATS PROPERES
Recital del cor Maragall: Cantalà
1-XI
(12 h.)

Reivindicant el patrimoni del país, amb
compositors com Molsalvatge, Oltra, Morera,
entre d’altres. Auditori de Girona. ..Al web..

Girona

ÒPERA: Don Giovanni
1- XI
(19 h.)

Protagonitzat per Carles Pachón. Pels
Amics de l’Òpera de Sabadell. Al Palau
de la Música Catalana. ..Al web..

Barcelona

ÒPERA: Il Trovatore, de Verdi al Liceu
Del 2 al
8-XI

Amb Saiona Hernández i Vittorio Grigolo, entre
d’altres. Direcció musica Riccardo Frizza i
escènica d’Àlex Ollé. ..Al web..

Barcelona

El Llac dels Cignes. Txaikovski
3-XI
(20 h.)

3- XI
(19 h.)

3-XI
(20 h.)

Per l’International Ballet Company, a
l’Auditori de Girona. ..Al web..

Girona

ÒPERA: Hariodante, de
Händel (en concert)
Amb Il Pomo d’Oro i el contratenor
Franco Fagioli. Al Palau. ..Al web..

Barcelona

LIED: Canvi de temps, amb
la mezzo Kate Lindsey i el
pianista B. Trotignon
Dins del Festival LIFE Victoria
Barcelona. Al recinte modernista de
Sant Pau. ..Al web..

Barcelona

MÚSICA ANTIGA DE GIRONA: Missa de
Sant Narcís Deus tuorum militum
5-XI
(19 h.)

Es tracta d’una missa de Josep Pons que s’estrenà a
Girona el 17922. A l’Auditori de Girona
..Al web.. (Els Amics de l’Òpera de Girona haureu

Girona

rebut una notificació de descompte del 25%)

ÒPERA: Don Giovanni
6- XI

Protagonitzat per Carles Pachón. Pels Amics de
l’Òpera de Sabadell. Al Teatre Jardí de Figueres
..Al web..

Figueres

Rèquiem de Verdi
8-XI
(20 h.)

10-XII
(19 h.)

Pel Cor i l’Orquestra Simfònica de
Milà. A l’Auditori de Barcelona. Amb
direcció de C.P. Flor. ..Al web..

Barcelona

CONFERERÈNCIA: Fem una òpera.
Amb el compositor Alberto García
Demestres
A la Casa de Cultura de Girona (A. Viader).
Organitzat per Amics de l’Òpera de Girona.
Gratuït i millor si es fa inscripció: .INSCRIPCIÓ..

Girona

10-XI
(20 h.)

LIED: Irene Mas (soprano), Joel
Bardolet (violí) i B. Rambeaud
(guitarra)
Dins del Festival LIFE Victoria Barcelona.
A l’antiga Fàbrica Damm. ..Al web..

Barcelona

UTE LEMPER i la GIO Symphonia: Jazz
11-XI
(20 h.)

Suite for Orchestra, d’Erwin Schulhoff, i cançons
de Weill i Esiler
Amb un programa de composicions alemanyes dels
anys 20 del segle XX. A l’Auditori de Girona
..Al web.. (Els Amics de l’Òpera de Girona haureu rebut

Girona

una notificació de descompte del 25% en abonament)

CONCERT LÍRIC: Davidsen,
Meier i Theorin
13-XI
(17 h.)

Amb l’orquestra del Liceu, dirigida per
Josep Pons. Al Liceu
..Al web..

Barcelona

LIED: Irene Mas (soprano) i
Malcolm Martineau (piano)
15-XI
(20 h.)

Dins del Festival LIFE Victoria
Barcelona. Al recinte modernista de
Sant Pau. ..Al web..

Barcelona

PROJECCIÓ DE DANSA: L’espectacle
A Diamond Celebration
15-XI
(20,15 h.)

17-XI
(19,15 h.)

18 al
20-XI

Amb motiu d’un aniversari al Covent Garden
de Londres. Transmissió en directe.
..Al web.. Els amics tenen 3€ de descompte

Girona, Blanes i
Platja d’Aro

presentant el carnet

PROJECCIÓ D’ÒPERA: Andrea
Chenier, de Giordano
Ofert per La Cate, de Figueres
..Al web..

Figueres

Càntut, el Festival de Música
Tradicional, a Cassà
Amb diverses activitats i llocs en la
població. A Cassà de la Selva. ..Al web..

LIED: Capvespre Vital. Amb
Louise Alder (soprao) i J.
Middleton (piano)
Dins del Festival LIFE Victoria
Barcelona. Al recinte modernista de
Sant Pau. ..Al web..

18-XI
(19 h.)

Barcelona

Simfonia dels Salms, de Stravinski ,
amb l’OBC i el Cor Madrigal
Completa el programa obres de Penderecki i
Szymanoski. Auditori de Barcelona
..Al web..

Barcelona

LIED: Fi de vida, amb la soprano
Anne Schwanewilms
Amb la intervenció de l’Orquestra
Simfònica Victoria de los Ángeles.
Festival LIFE Victoria Barcelona. Recinte
modernista de Sant Pau. .Al web.

19-XI
(20 h.)

Barcelona

LIED: Talent internacional,
amb Clara Barbier (sopramo) i
L’espera, amb Dame Sarah
Connolly (mezzo)
Amb el piano de Joanna Pacperek i J.
Middleton, respectivament. Dins del
Festival LIFE Victoria Barcelona. Al
recinte modernista de Sant Pau
..Al web.. ..Al web..

21
(19h
i 20 h.)

Barcelona

Madrigals de Monteverdi (III)
Amb Concerto Italiano, dirigits per Rinaldo
Alessandrini. Interpretaran Il secondo libro de
madrigali a cinque voci, de Monteverdi, del
1590. Al Liceu. ..Al web..

22-XI
(20 h.)

Barcelona

L’oratori de Händel La resurrezione
A l’Auditori de Barcelona. Amb Vespres d'Arnadí;
Sunhae Im, soprano (Maria Magdalena), Núria
Rial, soprano (un àngel); Xavier Sabata,
contratenor (Maria de Clopas); Emiliano González
Toro, tenor (Sant Joan Evangelista) i Luigi De
Donato, baix (Llucifer) ..Al web..

23-XI
(19 h.)

Barcelona

CONFERERÈNCIA: Il Trittico., de
Puccini. Per Pol Avinyó
Presentació de els tres peites òperes del
gran mestre de Luca. A la Casa de Cultura
de Girona (A. Viader). Organitzat per
Amics de l’Òpera de Girona. Gratuït i
millor si es fa inscripció:
..INSCRIPCIÓ..

23-XII
(19 h.)

Girona

ÒPERA PROJECTADA:
Salomé, de Richard Strauss
Projectada en directe des del teatre
de l’òpera Bastille de París
..Al web..

27-XI
(20 h.)

Olot

CONFERERÈNCIA: El meu Sondheim,
per Pere Garcia
Un apropament personal a una de els grans
figures del musical. A la Casa de Cultura de
Girona (Aula Magna). Organitzat per Amics de
l’Òpera de Girona. Gratuït i millor si es fa
inscripció:
..INSCRIPCIÓ..

1-XII
(19 h.)

Números anteriors

Girona
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Històries del Municipal
BALLS AL TEATRE PROPICIATS PER FESTES DE
CARRER EN LA DÈCADA DE 1910 (1 de 2)
En aquesta ocasió veurem com el Teatre Municipal (dit aleshores Principal) era un dels
llocs en què es realitzava un dels actes principals que formaven part de les festes que
determinats carrers celebraven anualment. Per analitzar-ho ens centrarem en al dècada que va
del 1910 al 1919. Val a dir que abans i després tenim notícies de tal activitat. Hem optat, però,
per acotar-ho en una dècada concreta per a major homogeneïtat de la informació. La dècada
l’hem triat pel fet de que disposem d’una certa acumulació de documents per ajudar-nos.

Imatge 1.- Motiu gironí en un programa de Fires Girona del 1913. Impremta Dalmau Carles (AMGi. Fires. UI 15.578)

DE LA TRADICIÓ DE BALLAR EN ELS TEATRES
Avui en dia ens xoca una mica que en el saló principal d’un teatre es celebrin balls. Aquesta era, però,
una pràctica habitual en tots els teatres
del món i al Municipal fins fa una
cinquantena d’anys era normal que
passés. Inclús en el Liceu, que actualment
tenim tant sacralitzat com a temple
merament operístic (i en ocasions per
altres espectacles d’escenari) va tenir una
pràctica molt sovintejada d’acollir balls,
especialment per carnestoltes, però
també en altre ocasions.
Imatge 2.- Visió de la platea del Liceu de
Barcelona convertida en sala de ball a la segona
meitat del segle xix.

De la pràctica del ball a Girona ens hi hem referit des de l’Operem en diversos números. Com ara els
balls que s’hi realitzaven a inicis del s. XIX (Operem no 15), balls de mitjans dècada de 1820 (Operem no
80), balls en la dècada de 1840 (Operem no 34), també una polèmica associada als balls del teatre l’any
1897 (Operem no 44). I en concret hem fet alguna al·lusió de passada a balls de carrer.

CONDICIONS DEL TEATRE PER ACOLLIR BALLS DELS CARRERS
L’Ajuntament, titular del teatre, procurava arrendar l’establiment a empresaris. Per tant, la concessió
de teatre a terceres persones que el demanessin, com és el cas que
considerem per a fer un ball, podia ser concedit per un llogater o
pel mateix Ajuntament quan el coliseu no tenia empresari. Val a dir
que la municipalitat es guardava el dret de fer ús o concessions d’ús
dins d’un nombre acordat d’ocasions inclús quan tingués
l’establiment llogat.
Imatge 3.- Caricatura d’unes parelles ballant, apareguda en
una publicació barcelonina del 1919 (La Traca, 21-XII-1919 p.2)

No ens hem entretingut a comprovar en cada ocasió en què hi
hagué un ball de carrer al Teatre Principal, segons l’edifici estava
llogat o no a un empresari. Però quan les concessions als carrers les
donava directament l’Ajuntament tenim però informació guardada.
En tot cas a mitjans 1914 l’administració del teatre requeia
directament sobre l’Ajuntament i aquest va fer un estudi,
encarregat a una comissió, sobre com procedir en relació a les
demandes de lloguer del local a instàncies de festes veïnals1. Els
balls de carrer a la platea del teatre quedaren reglamentats de manera que:
● El cost del lloguer d’un ball seria de 100 ptes., a pagar anticipadament així que s’atorgués la concessió.
● A més del preu del lloguer, el promotor havia de pagar els costos de: l’enllumenat elèctric, els bombers de
vigilància i altres despeses que es derivessin. Un import que s’afegia era el de l’impost municipal per “timbre
sobre els bitllets dels espectacles públics”, que s’establia en 5 ptes. per ball . L’import respectiu el retindria
l’encarregat de la taquilla.
● Els promotors havien de reservar i concedir gratuïtament les entrades de favor acostumades [vam parlar
del tema de les entrades reservades gratuïtament a l’article “No pagar entrada”, Operem no 43, VII-2018, pp.
5 a 11].
● Finalment, els llogaters havien de córrer amb la tasca de retirar els bancs de la platea i posar cadires (que
facilitava el mateix teatre) per a deixar l’espai exempt per al ball.

DELS CARRERS QUE CELEBRAVEN FESTES
Els balls relacionats amb carrers de la ciutat que es celebraven al gironí Teatre Principal es realitzaven
com un dels actes, dels més lluïts, que formaven part de les festivitats del carrer. Ens referim a les festes
patronals del carrer, que n’eren les més importants. Sabem que alguns carrers feien, a més, altres
celebracions en altres moments de l’any. Tals festivitats responien, com venim dient, a les diades dels
sants patrons que el carrer hagués adoptat, tot i que se solien desplaçar les dates, gairebé sempre, al cap
de setmana més proper. Era típic que les festes duressin els tres dies de dissabte, diumenge (diada
habitual del ball) i dilluns, però també podien afectar dies d’entre setmana.

1

La comissió que feia proposta de reglamentació dels balls originats per les festes de carrer va emetre un breu dictamen
amb data 4-V-1914 (AMGi, Teatre, lligall 14), signat per Manel Quintana, proposta que va ser aprovada en un ple municipal
d’aquell mes de maig, amb petits matisos .

QUADRE I.- Carrers que celebraven festes i sant o verge patró/na homenatjats

Carrer

Argenteria

Ballesteries

St.
Agustí

Sta.
Anna

Sant

Carrer

Barca i
rodalies

Barcelona,
carretera,
Pl. Carril

Maria
St. Ponç Auxiliadora

Canaders

Constitució,
plaça i C/
Ciutadans

Cort
Reial

Verge de
Rocacorba

Verge del
Carme

St.
Corneli

Força

Pl.
Indep
endència

Verge de
St.
la Bona
Agustí
Mort

Pl. Marquès
de Camps i
Cra. Sta
Eugènia

Pl.
Mercadal,
i rodalies

Mercaders i
voltants

Plaça de
l’Oli i
rodalies

Progrés
(ara C. Nou)

Rambla

Virgen del
Cobre2

Sta.
Susanna

Verge del
Carme

St. Corneli

Sta.
Susanna

St.
Joaquim

Barri St.
Pere

Sant
St. Pere

Els carrers principals solien agrupar-se amb altres de propers més modestos. Però les agrupacions van
anar evolucionant amb el temps. Hi havia carrers que de vegades s’organitzaven amb altres i en ocasions
de manera autònoma. És el cas de la Plaça de l’Oli, que sovint es mancomunava amb la Cort Reial. També,
el creixement de diversos carrers en el tímid i contradictori eixample gironí va donar lloc a agrupacions de
carrers que a mesura que creixien es feien autònoms o es coordinaven amb altres carrers, cosa que va
passar en particular al voltant de la Plaça Marquès de Camps, lloc que sovint trobem relacionat amb la
carretera santa Eugènica i en ocasions amb la carretera Barcelona. Aquesta, però es va anar
autodeterminant, sobretot en col·laboració amb la plaça del Carril. En canvi, racons potents de la ciutat
mantenien un lligam continuat, com és el cas de la Plaça de la Constitució (actualment plaça del Vi) i el
carrer Ciutadans, sempre actuant conjuntament.
Entre els actes festius que formaven part de les festes, en podria haver de ben diversos. Alguns, però,
eren força comuns3. De cares a la festa s’engalanaven els carrers, sent freqüents les lluminàries per a ser
enceses durant la nit. Era costum de celebrar una missa solemne , ocasió en al que es feia constar el
sacerdot que pronunciaria el sermó i també hi consta en ocasions la participació de l’orquestra
contractada i algun cor. També fer una cercavila. Se solia realitzar un sorteig d’algun lot que s’exposava
en algun aparador del carrer. Era molt usual organitzar, cap al final de les festivitats una feixina, que
consistia en desplaçar-se a fer una berenada a prop d’alguna font, cosa que era típica. Amb diferència, el
lloc més habitual d’anar a fer la feixina en aquells anys era al berenador (o merendero) de la Barca4, on a
2

Creiem que fa referencia a una imatge venerada a Cuba, anomenada Virgen de la Caridad del Cobre, cosa que seria
exponent de vincles de la ciutat amb les que havien estat fins fa poc colònies transatlàntiques
3
És interessant constar que conservem una narració, en to irònic-crític, de els activitats, sobretot les religioses, d’una festa
de carrer del 1917, signada amb el pseudònim Palillo. Narra un incident que hauria ocorregut aquell any en les celebracions
de la plaça Independència (El Norte, 31-VIII-1917 p1)
4
L’indret de La barca, al sector de Sant Ponç, rebia aquest nom perquè antigament s’hi creuava el Ter amb una barca.
Posteriorment hom construí un pont. La gran majoria de carrers hi celebraven les seves feixines o berenades. Així consta, per
esmentar uns exemples, per a les festes dels carrers Argenteria, Mercaders, carretera Barcelona, plaça Marquès de Camps i
carretera de Santa Eugènia, plaça del Mercadal, plaça Independència, o els veïns de la Plaça Constitució amb carrer
Ciutadans.

part de la manduca s’hi solia fer alguna ballada, sobretot de sardanes. Tenim notícia que el carrer
Canaders anava a fer la berenada festiva a una altre lloc, a la Font del Rei5.
Imatge 4.- El pont de la Barca, en foto del 1910 del
fons de la impremta Franquet (AMGi RG 342318). Per
aquí atravessaven, des de Girona, els ciutadans que
anaven a berenar o fer feixina al merendero de la Barca.

Com a altres activitats de les festes de
carrers, el que no hi faltava mai era una o
diverses ballades de sardanes al carrer. En
ocasions sovint veiem que l’orquestra coincidia
en les sardanes i el ball, però no
necessàriament. L’últim dia era típic celebrar
una missa en benefici dels difunts del carrer
desapareguts durant el darrer any. Hom podia
organitzar algun ball popular al carrer. En
alguna ocasió tenim constància de la realització d’actes
caritatius. També trobem enlairament de globus i focs
d’artifici. Algun acte era molt específic del carrer en
qüestió, com ara és el cas de fer ballar el tarlà (ninot
d’arrel tradicional que encara es penja entre dues cases)
en el carrer de l’Argenteria.
Imatge 5.- Com a comentari reproduïm literalment la informació
que ofereix l’arxiu d’on extraiem la foto, del 26-VII-1917: Celebració
de la festivitat de Santa Anna al carrer Ballesteries, engalanat amb
serrells de paper i branques de boix per l'ocasió. A la dreta, una cobla
tocant sardanes a l'altura de la Casa Masó amb els veïns aplegats al
voltant (foto de la Col·lecció Abans de Girona. AMGI, RG 342.478).
Ja hem vist com la festa del carrer Ballesteries corresponia a la
celebració de la seva patrona, santa Anna.

No tots els carrers que celebraven festes patronals
acudien a fer ball al Municipal. Per exemple, el carrer
Ballesteries el 1913 feia el seu ball en el casino El
Menestral; el barri de Sant Pere anuncià la seva
celebració el 1914 però els balls van ser només de
sardanes. El 1916 el carrer de la Barca i rodalies va
organitzar ball, però al saló del Bosque (a la plaça del
Carril) amb l’orquestra Figueras. També és el cas de la
Plaça de l’Oli i rodalies que el 1916 va organitzar
sardanes i balls només a la plaça de l’Oli mateix, amb
l’orquestra Art Gironí. En algun cas el prescindir del
teatre Principal queda clar que no és per falta de mitjans,
com fou la Plaça de la Independència sinó per la
presència de teatres (El Coliseu Imperial) o bars (el cafè de la Independència) importants que tendien a
acaparar els balls principals.

5

La Font del Rei era una Font, que ja no existeix, al costat del riu Onyar. Es situava en un indret, actualment entre la plaça
dels Països Catalans i el riu, on ara s’hi troba un monòlit de pedra amb la inscripció Font del Bou, aquesta era una de les tres
fonts del lloc més conegut per Font del Rei.

DE L’ORGANITZACIÓ
Els balls de carrer eren organitzats per una petita comissió que venia ben formalitzada. El cap
organitzador era un clavari6 que actuava com màxim responsable i representant. Junt amb el clavari
actuaven uns pabordes7, càrrec aquest últim del que sembla que no hi hagi un nombre preconcebut. Hem
trobat algun cas, encara que pocs, en què s’especifica el nombre de pabordes: en un cas al c. Ballesteries
el 1919 el nombre era de de cinc8, però al c. Argenteria eren 12 el 1910 (8 homes i 4 dones). En alguns
casos, s’esmenta com dones assumien la funció de pabordesses, com ara al carrer Argenteria el 19109 i el
1913, el 1913 a la Rambla de la Llibertat, o el 1917 a la Plaça Constitució. Coneixem dos casos en què fos
clavària una dona, concretament la Sra. Mercedes Aulet (?) al C/ de la Força el 1916 i la Sra. Consol
Vallmajor, elegida el 1919 de cares a les festes del carrer Argenteria del 1920.
Hi havia la tradició que, en homenatge al clavari, es realitzés alguna interpretació musical davant de al
casa de l’afectat. El 1910 com exemple, entre molts d’altres, esmentarem l’execució d’una tradicional
serenata davant el domicili del responsable (El Norte, 21-VIII-1910 p.2) o com, en altre moment es
convocava una ballada
de sardanes davant de
la casa del clavari. Els
càrrecs
dels
organitzadors pel que
sabem eren renovats
per elecció cada any.
Imatge 6.- L comissió de
festes de la Rambla el 1921.
En aquest cas de les Festes
de
Primavera,
amb
pabordes i majoria de
pabordesses, fotografiats
als jardins de la Devesa.
(AMGi RG 342971)

El nomenament de
clavari anava associat a
un cert cerimonial de
base religiosa relacionat amb els sants patrons que donaven lloc a les festes. Resulta il·lustratiu el
fragment de notícia que reproduïm a continuació10.

6

La paraula clavari significa literalment aquell qui té la clau. O sigui, una persona que controla un afer. Es pot aplicar a
persones que custodien els cabals d’una entitat. En el context de les confraries pot designar al president de l’entitat, accepció
que és la que correspon al context que tractem.
7
La paraula paborde, a part dels càrrecs eclesiàstics, també s’aplica als administradors d’una confraria. La figura del clavari
és més esmentada que la del paborde, cosa que és normal perquè el primer era el que ostentava la direcció i representació.
De totes maneres trobem esmentats pabordes al c/ Argenteria (1911), c/ Mercaders (1911) i Pl/ Mercadal (1916).
8
De cares al 1919 al carrer Ballesteries hi ha cinc pabordes: Rosendo Casas, Martí Resta, Joan Camps, Amós Piferrer i N.
Ramió.(El Norte, 14-VIII-1918 p.4).
9
Ens consta el nom de les quatre pabordesses d’Argenteria el 1910 (que s’esmenten com a senyoretes): Genoveva
Jaumeandreu, Encarnació Bosch, Catalina Quintela i Margarida Prats.
10
A més del cas que recollim narrat aquí, es troba una descripció del procediment de designació de clavari (esmentant en
algun cas a pabordes) al carrer Mercaders (El norte, 16-VII-1911, p.2), al carrer de la Cort Reial (Diario de Gerona de avisos y
noticias, 5-X-1917 p. 5), del de la Plaça Constitució conjuntament amb carrer Ciutadans (Diario de Gerona de avisos y noticias,
20-VII-1918 p. 4) i de la carretera Barcelona-Plaça Carril (Diario de Gerona de avisos y noticias, 5-IX-1919 p. 6).

Sobre l’elecció
dels encarregats
d’organitzar les
festes del carrer al
d’Argenteria

“ [ Pel que fa al carrer Argenteria i després de la missa dedicada als difunts de la
barriada, l’últim dia de les festivitats] procediéndose después a la elección del nuevo
clavario y pabordes [sic], y luego a la entrega de la imagen del Santo [es refereix al
patró del carrer, St. Agustí] al Clavario nuevamente elegido […] A las 7 y media de
la noche traslación de la antigua imagen de San Agustín a la casa del Clavario
siguiente.” (Diario de Gerona de avisos y noticias, 2-IX-1911 p.7,).

Deduïm que el primer dia de festes una imatge del patró del carrer que es guardava a casa del clavari
de l’any era portada a l’església de referència del carrer. Allà es guardava la imatge uns pocs dies fins al
darrer dia de celebracions, moment en què es celebrava una missa dedicada a les ànimes dels difunts del
carrer que haguessin mort aquell any. Era en acabar dita missa que s’escollia el nou clavari 11. Hores
després i aquell mateix dia la imatge
del sant patró era cerimonialment
portada al domicili del responsable
entrant, que la custodiava fins a l’inici
de les següents festes.
Imatge 7.- Com a comentari reproduïm
literalment la informació que ofereix l’arxiu
d’un extraiem la foto, del 1910: La imatge de
Sant Corneli en processó a la plaça de l'Oli dins
els actes de la Festa Major de la Cort Reial.
L'acompanya una banda de música. Fem
notar que Sant Corneli era el patró del carrer
de la Cort Reial. Fixem-nos també com en
alguns balcons en primer terme així com en
alguna paret hi ha penjades garlandes de
paper decorant.

En alguns casos, les notícies que parlen de l’organització de els festes parlen d’una comissió, és el cas, per
exemple, de la Cort Reial el 1913 o Argenteria el 1916. En el 1913 a la rambla Llibertat s’especifica que es
forma una comissió amb el clavari i pabordes i pabordesses (Heraldo de Gerona 21-VIII-1913 p2)

QUADRE II.- Noms de clavaris de diversos carrers que van presidir les comissions de festes

Carrer

Nom, any i quan consta, professió

Emili Teixidor (1910) / Antoni Murtra (industrial, 1914) / Antoni Franquet (editor i
llibreter, 1916) Miquel Gaspar (joier, 1917) / Sr. Gusó (industrial, 1919) / Consol
Vallmajor (escollida el 1919 per al 1920)
Vicente Torrent (1917) / Josep Gavaldà (1919)
Ballesteries
Pau Tajà (1917) / Josep Ma Reitg (1919)
Barcelona, carr.
Constitució, Pl. i C/ Sr. Martí (1914) / Ricardo Ferreri (comerciant, 1916) / Ramon Puig (industrial, 1917)
/ Camil Roqueta Sánchez (1919) / Sr. Batallé (comerciant, escollit el 1919 per al
Ciutadans
1920)
Joan Juanola (1912) / Sr. Sabater (1913) / Francesc Paretas (industrial, 1914) / Llorenç
Cort Reial
Serra (industrial, 1917) / Francesc Paretas (Industril, 1918) / Francesc Sarrats (1919)
Mercedes Aulest (?) el 1916 / Sr. Güell (1919)
Força
Independència, Plaça Francisco Bartrina (1916) / Martí del Olmo (1918)
Joan Poch (1913 i 1914, 1916, 1919) /
Mercadal

Argenteria

11

Intuïm que l’elecció es feia en la mateixa església o en algun lloc proper. Consta, però alguna elecció feta en altre
moment o època de l’any. I el cas d’una elecció el 1916 que es va efectuar a casa del clavari sortint de la Cort Reial.

QUADRE II.- Noms de clavaris de diversos carrers que van presidir les comissions de festes

Carrer

Nom, any i quan consta, professió

Mercaders
Oli, plaça i rodalies
Pi Margall
Progrés (ara C. Nou)
Rambla

Signatures,
del 1916, de clavaris en
tres
instàncies
sol·licitant el teatre
Principal per a balls del
propi carrer (AMGi,
Teatre, lligall 14). →

Martí Arnay (1912) / Josep Venura (1919)
Valentín Sambricio (interventor d’Hisenda, 1917) / Joaquim Oviedo (conseller
municipal, 1918) / Joaquim Estrach (1919)
Estanislau Perramon (1919)
Sr. Nicolazzi (empresari d’hostaleria, 1914)
Càndid León (1914) / Angel Bertran (1916) / Carles Falcó (1917) / Francesc Orri
(cirurgià, 1919)

Imatges 8.-

Ricardo Ferrer, per la
Plaça Constitució i carrer
Ciutadns

Mercedes Aulest (dubten de
la transcripció del cognom),
pel C .de la Força

Joan Poch, per la Pl. del
Mercadal. Aquest va ser
clavari dels que repetí més
anys la seva funció

Per tal de recollir fons per a les festivitats tenim diverses notícies soltes. El carrer Ballesteries iniciava el
primer dia de festes del 1913 amb una “capta general”. També tenim notícies en diversos carrers sobre
rifes de lot de productes, com ara una bonica vaixella, objectes que solien exposar en l’aparador d’alguna
de les botigues del carrer12. Altres casos de sorteig que ens consten són la rifa de 125 pessetes, organitzat
per la pl. Independència el 1918, entre els protectors de les festes, o el sorteig d’un objecte d’art pel carrer
de la Força el 1912. Per a participar en algunes activitats es pagava entrada, com en el cas dels balls que
es celebraven al Teatre Principal, Amb tot, els diaris del moment anunciaven algun ball gratuït.

DE LES ORQUESTRES QUE ACTUAVEN
Les festes donaven, com veurem, força feina a orquestres de Girona i altres poblacions de les
comarques entre l’estiu i inicis de la tardor. Tinguem present que en els dies de festivitats de carrer (que
podien ser de dos a quatre dies) es podien contractar diversos grups musicals, segons la jornada o el tipus
d’activitat. Hi ha algun carrer que
arriba a utilitzar fins a quatre grups
diferents al llarg de la seva
festivitat patronal. Indiquem tot
seguit de manera sintètica
[QUADFRE III i QUADRE IV] les
cobles i orquestres que van
intervenir en la mostra que hem
consultat, relacionar-les amb els
carrers que les van contractar.
Imatge 9.- Actuació de L’Art Gironí, el
1915, interpretant Sardanes davant del
número 18 del carrer Ciutadans. En
sabem l’any però no la data (instantània
extreta del blog de Josep Loredo. La foto
prové de la col·lecció de Jaume Saló).
12

En un ball organitzat per la Pl. Constitució i c. Ciutadans, al Teatre Principal, es va sortejar una cistella. I també al ball del
teatre consta el sorteig d’un ram el 17-IX-19116 en el ball de la Cort Reial. Joaquim Pla Cargol explica que durant bona part
de l’any es posava una taula petitòria en lloc concorregut per i recollien aportacions a canvi d’un número per a sortejar un
parell de pollastres (“La viejas fiestas de barrio en Gerona”. Los Sitios, 12-IX-1970 p.6)

QUADRE III.- Orquestres que més van actuar en festes de carrer (dins d’una mostra àmplia)
ORQUESTRA
CARRER
Informació en el blog
de Josep Loredo

Argenteria
Ballesteries
Barca
Barcelona, cra.
Canaders
Constitució, Pl i
C. Ciutadans
Cort Reial
Força
Independència,
pl.
Marquès
de
Camps, pl.
Mercadal, pl.
Mecaders
Oli, plaça
Progrés
(ara
Nou)
Rambla Llibertat
Sant. Pere, barri
Santa Eugènia

L’Art Gironí
(de Girona)

Banda
Militar

►

Farnense
Principal
Principal Selvatana
Figueras
Montgrins
Principal de
(de Sta.
de la
de
(de Cassà de
(de Girona) (de Torroella)
Palafrugell
Coloma F.)
Bisbal
Peralada
la S.)

►

►

1910, 1911,
1912, 1913, 1910, 1916,
1914, 1916,
1917
1917

►

►

1910, 1912,
1913, 1914,
1919

1911,
1919

►

►

►

1912,
1913,
1915

1915, 1916,
1917

1911
1916
1917,
1919

1917
1910
1918

1917

1911, 1913,
1914,, 1916, 1910, 1913 1910, 1913
1917
1913
1913

1911
1913
1916, 1917

1912

1912

1916, 1917,
1918

1918
1919
1914, 1916

1911, 1919
1916, 1918
1915
1913, 1915, 1915, 1917,
1916, 1917
1919
1916

1916

1915

1916

Queda clar que l’orquestra que destacava era L’Art Gironí. Evidentment tenia l’avantatge de ser de la
ciutat. En tot cas, és la que amb diferència intervé en més ocasions en aquesta mostra que hem elaborat,
a més, és contractada pels carrers que destacaven més en les celebracions, carrers que coincideixen amb
zones benestants de Girona. També té força presència la banda militar que coincidia amb la del regiment
Àsia. Finalment, destacarem la
important
presència
d’orquestres
radicades
en
poblacions de les comarques
gironines,
algunes
força
allunyades.
Destaquen
els
Montgrins, la Principal de la
Bisbal i la Selvatana.
Imatge 10.- Ballada de sardanes a la
plaça de l'Oli, el setembre de 1918,
durant la Festa Major de la Cort Reial.
(Col·lecció Abans de Girona, a l’AMGi
RG 342445

Quan hem esmentat la banda militar, el grup pot correspondre a diferent cossos de tropa. El més
habitual és que trobem el regiment Àsia. La música del regiment Àsia solia ser d’una certa reputació
(encara que les prestacions variaven depenent dels enrolaments de soldats) i podia participar en concerts
o en balls, i no només en processons. Veiem que les festes més freqüentades per la banda van ser a la
Rambla i a l’Argenteria, cosa que té una lògica perquè la banda del regiment d’Àsia solia donar concerts
setmanals durant llargues temporades a la Rambla. També s’esmenta alguna banda civil (que al c.
Argenteria 1910 van acompanyar la cercavila).

QUADRE IV.- Orquestres que no van actuar en més de 2 ocasions en la mostra usada
Nom
Ampurdanesa

Inform. J. Localitat
Loredo
procedència

►

Carrers pels que actuaren i any

Palafrugell

Cort Reial, 1916.

Baró

Girona

Pl. Independència, 1917.

Catalònia

Girona13

Els Gironins

►

Girona

Rambla de la Llibertat, 1919.

Cassà de la Selva

Barri de Sant Pere, 1914.

La Bisbal

Argenteria, 1910; Pl. Marquès de Camps, 1912.

Figueres

Pl. Marquès de Camps, 1919.

►

Bordils

c. Progrés (actualment C. Nou), 1914 i 1915.

►

Cassà de la Selva

Rambla de la Llibertat, 1913.

Santa Coloma de
Farners

Cort Reial, 1911; Ballesteries 1913.

Castelló d’Empúries

Pl. Constitució-Ciutadans, 1918; Cra. Barcelona, 1919.

Cassà de la Selva

Ballesteries 1911

La
Moderna
Cassanenca
Nova Armonia

►

Els Peps
La Principal de
Bordils
La Principal de
Cassà de la Selva
La Principal de
Santa Coloma
Els Rossinyols
Unión
Cassanense

Cra. Santa Eugènia, 1917; Pl. Constitució-Ciutadans,
1917.

►
►
►

A la vista dels dos quadres precedents constatem, cosa que per altre cantó ja és ben sabut, la gran
quantitat de poblacions que tenien orquestra. Algunes poblacions en particular van ser especialment
prolífiques al respecte: Cassà de la Selva, que en aquests recull apareix amb quatre formacions musicals
diferents. També La Bisbal, Palafrugell i Santa Coloma de Farners apareixen amb més d’una orquestra.
També notem que algunes orquestres s’associen més habitualment amb determinats carrers, però
aquest principi no sempre regeix. Veiem com la Selvatana s’associa a dos carrers, Argenteria i Pl.
Independència; La Principal de Bordils (que hem trobat en poques ocasions) amb el c. Progrés; o, els
Montgrins amb Argenteria i Pl. Independència, sobretot.
I amb aquesta descripció de la vitalitat de els festes de carrer cap als inicis dels segle XX ho deixem
interromput, amb al intenció de continuar en el proper número en què ens centrarem més en el teatre.
joan manel barceló sitjes, octubre 202214
L’orquestra Catalònia a la que en referim era de Girona, tot i que n’hi ha hagut altres d’aquest nom en altres indrets (però en diferents
èpoques: St. Feliu de Guíxols, Barcelona, Granollers.
14
Agraïm a Josep Loredo l’ajut que ens ha aportat i molt en particular que amb el seu blog sigui una font inestimable
d’informació sobre les orquestres del país..
13

Conferència Don Pasquale.

5 d’octubre

Ha estat la primera de els conferències del cicle Apropament a l’òpera ... , que és el dedicat a les
obres que anem a veure, en grup, al Liceu. Com és habitual en aquest cicle, ens ho comenta el divulgador
musical Pol Avinyó. A la sessió, que es va celebrar a la Casa de Cultura, s’analitzà l’última gran òpera bufa
de Donizetti. Hi van assistir una cinquantena de persones. Remarquem que les xerrades d’apropament a
l’òpera es celebraran enguany en dimecres (en lloc dels dijous, que era el costum la temporada passada).

Fotos: Carme Camó i Campillo

Sopar entre aficionats, post conferència.

5 d’octubre

En moltes de els ocasions en què s’ofereixen les conferències del cicle Apropament a l’òpera ...,
encara que no totes (segons disponibilitat de local), es celebra un sopar inspirat en l’obra que s’ha
treballat. La particularitat principal és que els àpats són cuinats i compartit per aficionat si entre aficionats.
No es tracta d’un encàrrec a un restaurant o a un càtering, sinó que els que cuinen són persones molt
aficionades a l’òpera i, molt en particular, aficionades als fogons: l’Alfons Bonet i en Joan Escudé.

Menú Don Pasquale
Entant: Pasta alla Romana
Plat: Ragu al funghi porcini
Postres: Tiramisù
Depenent del cas, el contingut de l’àpat es pot
basar en el tema de l’òpera, en el compositor, en la
ciutat en què es va estrenar l’òpera, ... . El proper
sopar operístic es celebrarà el 11 de desembre, en
relació a Il Trittico, de Puccini. [Fotos T. Quintana]

Sortida al Liceu: Don Pasquale.

9 d’octubre

En la darrera funció de l’última òpera bufa de Donizetti vam estar presents els Amics de l’Òpera de
Girona amb el primer desplaçament dels set que realitzem en la present temporada. Els expedicionaris
vam ser 54, un diumenge 9-X-2022. Els participants van manifestar un elevat grau de satisfacció, cosa que
coincidia, en general, en els trets bàsics de les crítiques que han anat sorgint a la premsa en relació a
l’espectacle. El conjunt de veus dels intèrprets va resultar notables. Els que es van dur més aplaudiments
fou la soprano Sara Blanch i el baix-baríton Carlos Chausson. Pel que fa a la producció escènica, hi va haver
divisió d’opinions entre el cos expedicionari gironí, però tothom va coincidir en l'agilitat de la posada en
escena i el dinamisme dramàtic que, combinat amb una molt bona prestació actoral, va acabar produint
una bona funció. [fotos Dolors Llach].

Sobre l’òpera Don Pasquale
● Estrena absoluta a París: Téâtre Italien, 3-I-1843
● Estrena a Catalunya: a Barcelona: Liceu, el 10-I-1848
● A Girona: Teatre del Pallol (actual T. Municipal, ???).
Sabem que es representà a mitjans segle XIX unes quantes
vegades però no consten dates. Posteriorment, s’ha fet el 6II-1992 al Municipal pels de Sabadell i el 31-V-1998 per
Òpera de Cambra de Catalunya a La Mercè.

Recital Padullés - Branch.

L’Escala, 15 d’octubre

A la població de L’Escala, i al museu de l’Alfolí de la sal, es va oferir un recital líric interpretat pel tenor
Roger Paullés i le pianista Alan Branch. Organitzat conjuntament per l’Ajuntament del municipi
empordanès i l’Associació d’Amics de l’Òpera, amb una cinquantena d’assistents.

Acabant d’arribar a L’Escala en bus un grup que
es va desplaçar per assistir al recital

Abans del recital, fent les comprovacions
(Foto T.Q)

EL PROGRAMA DEL CONCERT
VA INCLOURE:
PRIMERA PART
● De J. GARRETA (1875-1925) - Records i
somnis / En l’enterro d’un nin / Scherzo - El
reliquiari / L’enamorat a l’enamorada /
Primavera / Alpestre .
● De J. SERRA (1907-1957) - Elegia d’una
rosa / Cançó del port –
● D’ E. TOLDRÀ (1895- 1962) - La mar
estava alegra / Romanç de Santa Llúcia /
Cançó de grumet
SEGONA PART
● W.A. MOZART. Die Zauberflöte: - “Alles
fühlt der Liebe freuen”
● G. VERDI : La traviata: Obertura (piano
sol) / “Lunge da lei… De’ miei bollenti
spiriti”
● G. BIZET. Carmen: “La fleur que tu
m’avais jetée”
● F. LÉHAR . Das Land des Lächeln : “Dein
ist mein ganzes Herz”
HI VA HAVER BISOS:
● E. TOLDRÀ El giravolt de maig: “Hostalera, hostalera, impossible!”
● J. GARRETA: Primavera

↑ En ple recital (Foto T.Q.)

Els reconeixements finals (Foto E.S.) ↓
_

Concurs de Joves Veus.

Girona, 22 d’octubre

El dissabte 22
d’octubre s’ha
celebrat el primer
Concurs per a Joves
Cantants, a Girona

El certamen ha durat tot un dia i en el mateix han participats vint-i-un cantants de diversos indrets de
Catalunya. Ha estat promogut conjuntament per l’Associació catalana de Professors de Cant i
l’associació Amics de l’Òpera de Girona. ha tingut lloc a l’Aula Magna de la Casa de Cultura gironina.

Intervenció d’Oscar Ignacio Encinas (foto: Carme Cano)

PARTICIPANTS (per ordre d’intervenció)
Ariadna
Vilardaga
Gómez

Mercè
Badia
Pàmies
(Girona)

Elisabet
Camps
Sánchez
(Barcelona)

Natalia
Carballido
Raya
(Barcelona)

Ma Teresa
Casuso
Guinart
(Barcelona)

Laura
Crespo
Pérez
(Barcelona)

Mateu
Ribó i
Armadans
(Barcelona)

Oscar
Ingnacio
Encinas
Damunt
(Barcelona)

Aitana
Esteve
Arévalo
(Barcelona)

Dídac
Gómez
Montolio
(Salou)

Iago
García
Rohas
(Hostalric)

Gisela
Juberó
Silva
(Cardona)

Andrea
Martí
Lladó
(Sant Pere
de Torelló)

Tània
Matas
Mas
(Anglès)

Andrea
Megías
Jiménez
(Sabadell)

Mar
Pino
Chárlez
(Reus)

Rosa Maria
Ramírez
Abella
(Manlleu)

Clara
Renom
Vilardell
(Moià)

Idoia
Donazar
Leache
(Barcelona)

Marta Roca
Bofill
(St. Quirze
del Vallès)

Paula
Torres Pérez
(Sant Cugat
del Vallès)

(St. Julià
Ramis)

Foto amb tots els participants, i el jurat a la dreta (foto: Toni Quintana)

El tribunal que va actuar estava format per Conxita Garcia (directora de cor i d’orquestra), Roger
Padullés (tenor) i Francisco Poyato (pianista).

RELACIÓ DE PREMIATS
PREMI MONTSERRAT FABRA A LA MILLOR CANRTANT FEMENINA D’ÒPERA
EX-AEQUO: Laura Crespo Pérez i Andrea Mejías Jiménez
PREMI MONTSERRAT FABRA AL MILLOR CANRTANT MASCULÍ D’ÒPERA
Iago García Rojas
PREMI AL MILLOR INTÈRPRET DE CANÇÓ CATALANA
EX-AEQUO: Andrea Martí Lladó i Clara Renom Vilardell
PREMI AL MILLOR INTÈRPRET MENOR DE 23 ANYS
Elisabet Campos Sánchez
MENCIONS ESPECIALS
Mercè Badia, Elisabet Campos, Laura Crespo, Mateu Ribó, Iago García, Andrea Megías, Rosa Ma
Ramírez, Clara Renom

ALGUNS MOMENTS DEL CONCURS

Conferència Il Trovatore.

27 d’octubre

A la casa de Cultura de Girona ens aplegarem una seixantena de persones per a sentir al divulgador
operístic Pol Avinyó dissertar sobre una de les tres òperes populars de Vardi. I una de les primeres coses
que va fer el conferenciant va ser explicar perquè es parla de tríada popular i quina és la relació que uneix
Il Trovatore amb Rigoletto (anterior) i Traviata (posterior). Abans es va demanar excuses als assistents pel
canvi de data 8inicialment la conferència s’havia anunciat per un dia abans) degut a canvis de
programacions, alienes al conferenciant i als organitzadors. Entre els aspectes que van ser tractats
esmentarem la relació entre l’argument de l’òpera i la guerra civil successòria catalano-aragonesa que es
relacionà amb el Compromís de Casp. També, una incursió sobre el concepte d’ària, relacionant-ho amb
el de recitatiu i el de cabaletta. Es van analitzar algunes peces significatives, com algun dels tercets, el
famós cor dels gitanos i la intervenció dramàtica d’Azucena. Es va acabar amb moments destacats dels
dos darrers actes de l’òpera, sense desvelar, però, el final del drama, tal com és costum en el
conferenciant.

en ÒPERA

RECENT

ESDEVINGUT

Cinc gironines dels Amics en un I Puritani, de l’ABAO.
Cinc amigues han estat a Bilbao per a veure la cèlebre òpera de Bellini. Els vam
demanar que connectessin amb l’ABAO, la històrica i dinàmica associació que promou
l’òpera a la capital basca, per tal de veure els possibilitats d’organitzar en un futur una
sortida operística des de l’associació. Els hem demanat que ens en facin cinc cèntims.
El 21 d’octubre, 5 companyes de l’Associació vam assistir a la representació d’ I Puritani de V. Bellini,
organitzada per ABAO Bilbao Opera al Palau de Euskalduna, a Bilbao.
El repartiment, encapçalat per la soprano Jessica Pratt en el paper d’Elvira i el tenor Xabier Anduaga
en el de Lord Arturo Talbo, ens va fer gaudir d’una excel·lent música, interpretació i escenificació que ens
va remoure tots els bons sentiments que ens acompanyaren al llarg de l’obra. Vam viure unes hores
plenes de bellesa melòdica, d’emocions musicals que ens van anar calant amb el bon fer dels intèrprets.
Ens va impressionar l’elegant austeritat del teatre Euskalduna i la càlida acollida amb què ens van
rebre que venia motivada pel fet de ser membres dels Amics de l’Òpera de Girona. Ens varen permetre
treure el nas per darrere l’escenari i ens vam poder imaginar què se sent en posar-se a l’altra costat.
L’experiència musical, lúdica i gastronòmica que ens va oferir la ciutat fa que us animem a conèixer-la i a
viure-la.
Nosaltres segur que repetirem.

Un dels vestits de la funció:
el del casament d’Elvira

Visitant l’escenari, abans de la funció

El cartell de l’òpera, ja dins del teatre

A la foto del mig, les expedicionàries (E.D): Laura Collel, Roser Malaret,, Fina Garcia, Enriqueta Calvet i Rosa Comalada

ELS

Instruccions a la cleca,

del 1853

En el periòdic madrileny La Ilustracion. Peridico
universal, 1-I-1853 p.8)

D’ ÒPERA

Si en les dues dècades anteriors s’havia mantingut, malgrat l’escassedat econòmica, una certa
i constant presència d’espectacles operístics a la ciutat, contradictòriament quan arriba el
desarrollismo dels anys 60 es nota un clar
decaïment. Potser precisament la irrupció creixent
d’altres espectacles i, sobretot, dels mitjans de
comunicació audiovisuals, com ara la presència de
televisions en moltes llars, propicià un canvi de
tendències en els gustos. Amb tot, alguna presència
del gènere es va donar, tal com concretarem.
Mirarem en el present escrit quina va ser la situació
i, en algun moment, com ho veien els
contemporanis.
Imatge 1.- Cruïlla entre el carrer Nou i l’Avinguda de
Jaume als anys 1960. En primer terme un cotxe Seat 600,
símbol del desarrollismo de l’època. Foto Josep Buil Mayral
(AMGi RG 569835).

L’ÈPOCA
No farem ni pertoca aquí una ressenya històrica aprofundida però sí que pretenem indicar alguns
factors de context social que poden resultar significatius. Tal com passa al conjunt de l’estat, els anys 60
són de creixement econòmic., allò que va ser conegut com el desarrollismo, cosa que va anar
acompanyada d’una certa obertura internacional i la pujada al poder central
de ministres tecnocràtics. basat en bona part en un creixement turístic i
industrial. Demogràficament es detecta com la població inicia un augment
espectacular15, en bona part fruit de migracions.
A les contrades gironines del desarrollismo va tenir un fort composant
turístic, lligant la capital amb l’oferta turística costanera de la Costa Brava.
Simbolitza bé la conjuntura econòmica la inauguració de l’aeroport Girona
Costa Brava el 1 d’abril del 1967.
L’afany pel creixement va comportar d’una noció de “Gran Gerona” que va
anar acompanyada d’un creixement urbanístic desordenat i un afany per
absorbir territoris dels municipis veïns.
Imatge 2.- Bateig, el setembre de 1969, d’un avió d’Ibèria, model DC-9-32, amb el nom de
Ciudad de Gerona al recentment inaugurat aeroport Girona Costa Brava

15

L’índex de creixement demogràfic de Girona de la dècada 1960-69 va ser d’un 8,36%, quan les dues dècades anteriors va
ser del 1,56€ i 3,64%, respectivament.

La nova etapa del franquisme va permetre escletxes de
permissivitat Això, pel que fa als mitjans de comunicació
propicià l’aparició el 1965 de la revista Presència, de moment
bilingüe, des de posicions ideològiques ben allunyades del
règim. Avui ens permet gaudis d’alguns punts de vista
divergents en relació al diari oficialista, cosa que en algun
moment també es nota en els comentaris sobre l’actualitat
cultural gironina. Per altre cantó, l’aparició i continuïtat d ela
publicació, malgrat els entrebancs, denota com el teixit social
Imatges 3.- Els dos alcaldes del moment: Pere
anava quallant una creixent oposició al règim.
Ordis i Josep Bonet
A l’alcaldia al llarg del període van actuar dos batlles: Pere
Ordis Llach (21-IX-1957 a 5-II-1967) i Josep Bonet Cufí (5-II-1967 a 3-III-1972). El segon va coincidir amb
la desaparició els ofertes d’òpera a la ciutat.

LES FUNCIONS OPERÍSTIQUES
Tal com solem fer, anirem repassant, any per any, les representacions d’òpera que es van veure a Girona

1960

Commemorant el centenari de l’edifici

El 1860 s’estrenava, en el mateix solar i reaprofitant alguna de les parets de l’edifici precedent del
Pallol, l’edifici teatral municipal que ha perviscut, amb importants reformes, fins a l’actualitat.
S’estrenava, com no podia ser d’altra manera en una teatre all’italiana, construït pensant en produir
òperes, amb una d’elles. I no qualsevol: amb La Traviata. Aquest va ser el títol triat, lògicament, per a una
funció per Fires.

29-X
La Traviata
de Verdi
Al Teatre
Munucipal
Va ser una funció de
tarda, iniciada a les
18,30h.

REPARTIMENT
Dr. musical: Adrià Sardó
Montserrat Fabra, soprano (Violeta)
Fausto Granero, tenor (Alfredo)
Josep Simorra, barítol (Giorgio
Germont)
Teresa Pujolà, mezzo (Flora)
Patrocini Fàbregas, soprano (Anina)
Dídac Monjo, tenor (Gastone)
Agustí Montserrat, baríton (baró)
Eduard Soto, baix (marquès)
Miquel Aguerri, baix (doctor)
Josep Nasi, baix (servent)
No consta director d’escena.
Decorats, Bea-Ora; atrezzo, Artigau

Imatge 4.- Cartell de La Traviata, presentada al teatre Municipal el 29-X1960 (AMGi, RG 008882).

També de forma escaient a una commemoració ciutadana, els dos protagonistes van ser gironins: la
Montserrat Fabra i en Fausto Granero, que es trobaven aleshores en el punt àlgid de les seves carreres.
Val a dir que aquell mateix any ambdós artistes participarien uns mesos després, com a solistes, en un
Messies de Händel que va ser molt celebrat a Girona (el 10 de juny de 1961). Per més efecte de proximitat,
el director musical de La Traviata, Adrià Sardó, era un palamosí.

Montserrat
Fabra
manifesta el
seu goig per
protagonitzar
La Traviata

[la soprano que és entrevistada pe periodista, diu] “No tiene
idea de lo que me encanta representar la Traviata […] La obra
en sí da mucho lucimiento tocante a la voz y exige condiciones
de actriz […] Tiene todo el encanto de la parte más dramática
de <La dama de las Camelias>. Con eso basta, Y de ahí su
fuerza artística” (Los Sitios, 13-X-1960 p.3).

Imatge 5- Foto d’estudi de Montserrat Fabra. Foto Alfonso de Barcelona, sense data
- Col·lecció Família Fabra)

Un altre aspecte a destacar és que el promotor artístic contractat per a portar espectacles per Fires,
entre altres l’òpera que comentem, va ser Pau Civil Costa16. Aquest havia estat tenor d’una certa
notorietat al Liceu i que regentava aleshores una empresa d’espectacles, empresa que situada a prop del
coliseu barceloní jugava amb el nom ambigu de Liceo Espectáculos. Civil ja havia portat espectacles a
Girona, amb òperes el 1955 i 1959. El d’aquest promotor barceloní és un bon exemple de com les
produccions operístiques presentades a Girona partien d’empreses foranes, encara que, com en aquest
cas, intervinguessin dos cantants gironins.
El teatre es va emplenar. La premsa local va fer algunes valoracions de la funció, comentari que recollim
tot seguit “La representación constituyó un éxito artístico completo, pues tanto la actuación de los principales
intérpretes de la obra, como la de la gran orquesta que dirigía el maestro Sardó, fueron objeto de los unánimes
elogios del público, que subrayó con su aplauso todas sus intervenciones. Rayó a gran altura el barítono José
Simorra, secundándole con singular acierto por las grandes cualidades que demostraron en la interpretación de
sus respectivos papeles, la tiple Montserrat Fabra y el tenor Fausto Granero […] haciendo gala de un completo
dominio de la escena y d unas facultades vocales poco comunes, por lo que en repetidas ocasiones fueron
ovacionados largamente por el público. Los coros muy discretos [aquí discrets es diu en el sentit de correctes] y
bien llevados en sus intervenciones y la representación muy cuidada, como pocas veces se acostumbra. ” (Los
Sitios, 2-XI-1960 p. 12).

1961

L’any més fructífer de la dècada, amb 2 funcions

Comencem per una òpera de les més representades en el temps a Girona i que, aquell any i en la festa
patronal, va tenir molt d’èxit

29-X
Lucia di
Lammermoor
de Donizetti
Al Teatre
Munucipal,

16

REPARTIMENT
Dr. musical: Adrià Sardó
Montserrat Fabra,
soprano (Lucia)
Fausto Granero, tenor
(Edgardo)
No es va especificar en
al documentació
conservada més que “y
primeras figures del
Gran Teatro del Liceo”

En plenes Fires
de Girona i en
funció de gala,

l’obra es va inici
a les 23h.

Imatge 6- Il·lustració recent de l’òpera

El periodista de Los Sitios, Gil Bonancia, li va fer una entrevista, comentant a la presentació “don pablo Civil, quien cuida
de los espectáculos que se darán en nuestro primer coliseo” (Los Sitios, 27-X-1960, p.5)

Imatge 7.- Tres dels protagonistes de la vetllada, en al representació de Lucuia di Lammermoor, de Donizetti, al Teatre
Municipal el 20 d’octubre de 1961. D’esquerra a dreta: Adrià Sardó, director. musical; Montserrat Fabra, caracteritzada de
Lucia; i Fausto Granero, caracteritzat d’Edgardo. Foto Sans –Girona (col·lecció de la família Fabra)

L’assistència de públic a la funció de Lucia va ser nombrosa, però sense arribar a emplenar el
teatre. La valoració de la funció de la premsa local va ser ben positiva, destacant sobretot la tasca de la
soprano Montserrat Fabra: “la <Lucía de Lammermoor> de la que nos fue dable gozar la noche del pasado
domingo en el teatro Municipal, habremos de decir que fue una representación dignísima y muy completa […]
Todo fue de primera calidad y ningún elemento de los que en el escenario y fuera de él intervinieron, desdijeron
de otro. Incluido hoy lo tan difícil de lograr, como es un coro discreto y eficaz que no deshaga la emoción líricodramática de la obra, estropeando su efecto en los momentos más delicados. La orquesta fue igualmente
magnífica y todos, diestramente dirigidos por el maestro Sardó, se conjuntaron disciplinada y entusiásticamente
al servicio del triunfo común, que resultó logrado en alta y excepcional medida. Si una distinción extraordinaria
–y bien merecida- hubiera de hacérsela haríamos a todas luces en favor de Montserrat Fabra, que en la plenitud
de sus facultades vocales dio durante toda la noche una lección de saber hacer en todo los órdenes, llevándose
con toda justicia las mayores y más persistentes ovaciones que obligaron a levantar una y otra vez el telón y a
bisar en repetidas ocasiones, y que no escasearos tampoco para las demás figuras […] Montserrat Fabra en la
<Lucia> de Donizetti superó ampliamente los éxitos de todas sus magníficas actuaciones anteriores..” (Los Sitios,
31-X-1961 p. 9).

Una segona òpera en poc temps a la ciutat va realitzarse com homenatge a la soprano Montserrat Fabra, que
va protagonitzar-la.

26-XI
Marina
d’ Arrieta,
Al Teatre
Municipal

REPARTIMENT
Dr. musical: César
A. Vendrell
Montserrat
Fabra, soprano
(Marina)
Jesús Salvadó,
tenor (Jorge)
Joan Gual,
baríton (Roque)
Josep Sánchez,
baix (Pascual)

Fou una sessió de
tarda, iniciada a
les 18 h.
Al final de la
vetllada es
realitzar
l’homenatge a la
soprano Fabra,
amb premis i
diverses
actuacions
suplementàries.

Imatge 8.- Anunci de l’òpera Marina aparegut l mateix dia
de la funció. S’esmenta també l’homenatge a M. Fabra al
(Los Sitios 26-XI-1961 p. 2)

En les valoracions que seguiren es va poder llegir: “De
la obra ya consagrada en el público, nada hay que decir,
sino que se volvió a deleitar una vez más,
entusiasmando a los asistentes que llenaban por
completo el local. Montserrat Fabra mantuvo con
mucho sentimiento su papel y especialmente en la
romanza final hizo un alarde de sus cualidades,
recibiendo una gran ovación dl público. El tenor Jesús Salvadó, superó muy bien sus pequeñas
inseguridades y en algunos momentos como en la romanza <En alas del deseo> en el tercer acto, agradó
mucho. También merece especial mención Juan Gual (barítono), que llevó adelante su intervención con
mucho dominio y arte. Fue el que con más seguridad pisó las tablas encarnando a su personaje con
todas las de la ley. Juan Sánchez (bajo), y el resto de los intérpretes coadyuvaron acertadamente al éxito
de la obra.” (Los Sitios, 28-XI-1961 p. 4).

Per si fossin poques les dues
òperes exitoses a la ciutat, els dos
protagonitzades de Lucia, Fabra i
Granero, ambdós encara van
actuar com a solistes en una
celebrada representació al Teatre
Municipal de Girona de l’oratori El
Messies, de Händel, el 10 de juny
d’aquell 1961, organitzat per
l’Associació de Música de Girona.
La funció es va repetir amb un
format similar al Palau de la
Música de Barcelona el 19 de
novembre.
Imatge 9.- Foto de la funció amb l’oratori
de Händel El Messies, del 10 de juny del
1961, en instantània apareguda a la
Revista de Gerona, no 15, 1961 p65)

Canvi de tendència

1964

Si fins el 1961 hi havia hagut una certa inèrcia, més o menys regular, que alguna òpera hauria de venir
a caure a la ciutat, i inclús amb algun moment de certa esplendor, com el 1961 que acabem de comentar,
els anys 1962, i 1963 van ser d’abstinència. I quan en l’inici del 1964 arriba una òpera ho fa com una funció
més en el context d’un programa nadalenc de varietats.
Indicarem que l’entitat que va promoure entre Nadal i inicis d’any un conjunt de funcions e diversos
gèneres va ser la barcelonina empresa de Pau Civil, antic cantant i promotor teatral que ja havíem trobat
a la ciutat la dècada anterior. L’òpera espanyola presentada va ser l’última actuació de la Companyia Lírica
Ruperto Chapí, que havia interpretat abans algunes sarsueles. O sigui, que la funció va venir ho feu en un
sarsuelístic que no en una programació buscada d’òpera.
REPARTIMENT
Ma del Carmen Cubeles
Visita Noguera, soprano
Antonio LLuch, tenor
De Panella. Andrés Viñas, baríton
Angel Seral, tenor
Al Teatre
Munucipal Eduardo Soto,

1-I
Don Gil
de Alcalá

En
sessió
de
tarda, a
les
18,30h
Imatge 10.- Anunci de l’òpera Don Gil de Alcalá del dia
de la representació (Los Sitios 1-I-1964 p2)

No comptem amb ressenyes periodístiques sobre com va anar la representació de l’òpera Don Gil de
Alcalà, el qual és representatiu de l’escassa atenció que s’estava donant al gènere.

En el proper número continuarem comentant el període operístic a Girona
Joan Manel Barceló Sitjes, octubre 2022
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

COBLA CATALUNYA 2000
La Cobla Catalunya 2000 es va formar a Girona a partir del mes d'Octubre de
1984. Composta per músics provinents majoritàriament de la Cobla-orquestra Girona i
la Cobla La Principal de Banyoles, va tenir una existència efímera, doncs alguns
membres van deixar la música activa i alguns altres volien tocar en orquestres de Ball, i
no es va trobar relleu per cobrir les places.
Durant un assaig

Imatge 289 - Any 1985 – Foto: Jaume Nonell

Darrere: Josep Vivas i Cándido, Narcís Gorgoll i Noell,
Josep Agustí i Almar, Pere Gorgoll i Noell i Josep Mª
Cullell i Puig
Davant: Pau Castanyer i Bachs, Lluís Caballeria i
Barrera, Salvador Parés i Sidera, Jordi Pujol i

Casademunt, Concepció Ramió i Diumenge i Antoni
Davesa i Ruíz.

Un document dels orígens: cartell del concert inaugural
Varen fer la seva presentació al Teatre Municipal de Girona el diumenge dia 24 de Febrer de 1985.

Imatge 290 - Any 1985 – Foto: Arxiu particular

En plena actuació als Paratges de la Font Picant, d'Amer, el dia 9 de Juny de 1985.

Imatge 291 - Any 1985 – Foto: Joan López

Darrere: Josep Vivas, Narcís Gorgoll, Josep Agustí,
Josep Mª Cullell i Pere Gorgoll

Davant: Pau Castanyer, Lluís Caballeria, Salvador
Parés, Jordi Pujol, Concepció Ramió i Antoni Davesa.

Tocant a l'Aplec de Banyoles, el 7 de Juliol de 1985.

Imatge 292 - Any 1985 – Foto: Arxiu particular

Darrere: Josep Vivas, Narcís Gorgoll, Josep Agustí,
Pere Gorgoll i Josep Mª Cullell

Davant: Pau Castanyer, Lluís Caballeria, Salvador
Parés, Jordi Pujol, Concepció Ramió i Antoni Davesa.

Amer, 7 de Setembre de 1985, a la Festa de l'Albergínia (Barri del Pedreguet).
Imatge 293 - Any 1985 –
Foto: Joan López

Darrere: Josep Vivas,
Narcís
Gorgoll,
Josep
Agustí, Pere Gorgoll i Josep
Mª Cullell
Davant: Pau Castanyer,
Lluís Caballeria, Salvador
Parés,
Jordi
Pujol,
Concepció Ramió i Delfí
Suñer (bolo).

Concert, juntament amb la Cobla-orquestra Selvatana.
Imatge 294 - Any 1985 – Foto: Arxiu particular

Darrere: Narcís Gorgoll (trompeta), Desconegut (trombó),
Joan Gorgoll (1er fiscorn), Josep Mª Cullell (2n fiscorn),
Alfons Miàs17 (trompeta, de la Selvatana) i Antoni Davesa
(contrabaix)
Davant: Pau Castanyer (flabiol), Lluís Caballeria (2n tible),
Salvador Parés (1er tible), Jordi Pujol (1er tenor) i
Concepció Ramió (2n tenor). Al costat, Francesc Cortada,
flabiol de la Selvatana.

Aquell mateix any, durant el mes d'Octubre, es van
desfer, sense arribar a completar la temporada.

En el proper article parlaré de la Cobla-orquestra ART GIRONÍ, que no s’ha de confondre amb la Cobla-orquestra
L’ART GIRONÍ, que precisament va ser la primera formació presentada en aquesta sèrie d’articles, l’Octubre de
2018. [ACCÉS]
Josep Loredo i Moner, octubre de 2022
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L'Alfons Miàs tocava aquell dia amb les dues cobles, i per no fer tantes anades i vingudes ho feia tot des del mateix lloc

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 (68)

De l’òpera La Silvia de Vivaldi
només es conserven algunes
àries. Per exemple Abbia
respiro il cor. Aquí cantada pel
contratenor Christopher Lowrey

Duet femení
amb cor

El valenciaà Manuel Penella va
composar l’òpera Don Gil de
Alcalá. Un de les seves peces
conegudes, molt popular, també
a Girona, és Canta y no llores,
una havanera.

En un conte
de fades

L’amour des trois oranges,
òpera estrenada per Prokófiev
el 1921, ens explica un conte.
Aquí veiem l’escena de la
princesa Ninette

Del
gran
Bach

Que Bach és el més gran de tots els músics (sí, inclosos els
operistes...!) és quelcom que
no descobrirem ara. Però sí que
ho il·lustrarem. Posem el 2n
moviment, Andante, del
Concert de Brandenburg no 2.
Ho presideix Claudio Abbado
que tantes òperes va dirigir

Un duet del
pare de
l’òpera

De La Incoronazione di Poppea
en sentim el duet Pur ti miro. En
veus de Emöke Baráth i Philippe
Jaroussky.

D’una de les
tres òperes
populars de
Verdi que
tenim a prop

Entre molts altres moments
antològics d’Il Trovatore hi ha la
intervenció de la mezzo
(Azucena, la gitana mare del
protagonsita). Primer, Stride la
vampa, i per si fos poc, segueix
amb la terrible Condotta ell’era
in ceppi. Sentim a Dolora Zajick

Per això la Sheila
Blanco afirmava
que Bach és un
déu:

Amb motiu que es veuran les tres òperes de
Puccini al Liceu

Il Trittico

Julià Pascual Fortea, 2022

