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*****  

The Argentine soprano Hina Spani (1890-1969) had a great career in Italy during the 1920s and 
1930s. Between 1915 and 1934 she sang regularly in the Scala of Milan, toured Australia in 1928 
with the ensemble of Nellie Melba and performed at the Teatro Colón in Buenos Aires between 
1915 and 1939. Hina Spani sang over 70 roles and recorded 38 records for the Italian Columbia 
and Gramophone labels between 1924 and 1931. The Marston label has now released these 
recordings in full on two CDs under the title 'The Complete Recordings of Hina Spani'. 
 
The album opens with the seven excerpts from the 1924 Milan Columbia session. Listen to the 
unique, first published test pressing of “La mamma morta” and hear the great art of Spani. 
Afterwards the Milanese Gramophone recorded from 1926 to 1931 under the direction of 
conductor Carlo Sabajno. The fragments are not in chronological order, but are grouped by 
composer. Verdi's arias are impressive; listen to "Ma dall'arido stelo" from "Un Ballo In 
Maschera". 
 
These Milanese Gramophone sessions continue on the second CD with four popular arias by 
Puccini and "Ebben ne andrò lontana" from "La Wally". Then, interestingly, the two songs from 
'Cigánské melody' by Dvořák in Italian with chamber orchestra. Finally, five Spanish-language 
songs with a double quintet, including two beautiful songs by the Argentine composers Floro 
Ugarte and Carlos López Buchardo. 
 
Hina Spani possessed an impressive spinto-soprano with full, broad tones. The “grand”, almost 
oppressive use of the chest register and fast vibrato were typical of the 1920s and 1930s. Her 
textual expression is always intense. Incidentally, the voice is beautifully subdued, but always with 
underlying expression. In the appendix six less interesting recordings of Verdi arias, which the 
Italian soprano Giannina Arangi Lombardi made between 1926 and 1933. It is not stated where 
these recordings were made. 
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NIEUWE CD UITGAVEN: augustus 2022 
De Argentijnse sopraan Hina Spani (1890-1969) had een grote carrière in Italië gedurende de 
jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Tussen 1915 en 1934 zong zij regelmatig in de Scala 
van Milaan, maakte in 1928 met het ensemble van Nellie Melba een tournee door Australië en trad 
tussen 1915 en 1939 in het Teatro Colón van Buenos Aires op. Hina Spani zong meer dan 70 rollen 
en nam tussen 1924 en 1931 38 platen op voor de Italiaanse labels van Columbia en Gramophone. 
Het label Marston heeft nu deze opnamen integraal op twee CDs uitgebracht onder de titel ‘The 
Complete Recordings of Hina Spani’. 



Het album opent met de zeven fragmenten uit de Milanese Columbia sessie van 1924. Luister naar 
de unieke, voor het eerst gepubliceerde testpersing van “La mamma morta” en je hoort de grote 
kunst van Spani. Daarna de Milanese Gramophone opnamen van 1926 tot en met 1931 onder 
leiding van dirigent Carlo Sabajno. De fragmenten staan niet in chronologische volgorde, maar 
zijn gegroepeerd op componist. De aria’s van Verdi zijn indrukwekkend, luister naar “Ma 
dall’arido stelo” uit ‘Un Ballo In Maschera’. 

Op de tweede CD een vervolg van deze Milanese Gramophone sessies met vier populaire aria’s 
van Puccini en “Ebben ne andrò lontana” uit ‘La Wally’. Interessant daarna de twee liederen uit 
‘Cigánské melodie’ van Dvořák in het Italiaans met kamerorkest. Ten slotte vijf Spaanstalige 
liederen met dubbel kwintet, waaronder twee schitterende liederen van de Argentijnse 
componisten Floro Ugarte en Carlos López Buchardo. 

Hina Spani bezat een indrukwekkende spintosopraan met volle, brede tonen. Het “grand”, bijna 
drukkend gebruik van het borstregister en snelle vibrato waren typisch voor de jaren twintig en 
dertig. Haar tekstuitdrukking is altijd intensief. Incidenteel is de stem fraai ingetogen, maar te allen 
tijde met onderliggende expressie. In de appendix zes minder interessante opnamen van Verdi-
aria’s, die de Italiaanse sopraan Giannina Arangi Lombardi tussen 1926 en 1933 maakte. Waar 
deze opnamen werden gemaakt is niet vermeld. 
Marston Records 52077-2 (2CDs) 
 
 


