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JOFRÉ (1965): UN PROJECTE OPERÍSTIC DE JOAN VALLS JORDÀ AMB
MÚSICA D’AMAND BLANQUER
Àngel Lluís Ferrando Morales
Centre Instructiu Musical Apolo d’Alcoi

A

mb l’estrena de l’òpera El triomf de Tirant (1992), llibret dels
germans Josep Lluís i Rodolf Sirera i música d’Amand
Blanquer Ponsoda (1935-2005), l’òpera valenciana —i en
valencià— tornava a tenir un moment efímer d’esplendor.
En un paisatge erm pel que respecta a l’òpera autòctona, la figura de
Blanquer se’ns presenta encara més excepcional dins del panorama de la
música valenciana.114 Al llarg de la seua carrera, la creació d’una òpera ha
estat un pensament constant en la ment del nostre compositor. Pel que
sabem, són diverses les vegades que ha estat temptat amb la consecució i,
amb la troballa del projecte d’òpera Jofré —fins ara inèdita—, s’amplia en
gairebé vint anys aquesta voluntat d’aproximació al gènere operístic.115 El
114

A banda de l’òpera de Blanquer coneixem pocs exemples més, entre els quals
destaquen l’òpera bufa La filla del Rei Barbut (estrenada el 1943) i Vinatea (estrenada el
1974), les dues de Matilde Salvador (1918-2007); i, després, Maror (estrenada el 2014,
en versió de concert el 2002 i composta en els anys 50) de Manuel Palau (1893-1967).
Una mica més allunyats d'aquesta estètica trobem alguns treballs de Carles Santos i la
proposta pedagògica de Ramón Pastor L'última llibreria (1991). Pel que sabem fins ara,
aquest projecte representaria la segona de les aproximacions a una òpera seriosa escrita
en valencià, després de la de Palau, i gairebé la primera de tema històric. La primera de
les aportacions de Salvador sorgeix, en essència, d’una reelaboració de materials d’un
retaule per a titelles amb música tradicional. Vegeu el treball de Fàtima Agut i Clausell
(2010, 376-377).
115
Abans d’El Triomf de Tirant, sabem que Blanquer va tenir contactes amb Rodolf
Sirera per a la creació d’una òpera, el llibret de la qual es va publicar el 1986 amb el títol
El Príncep. Aquest títol és el mateix del llibre de Nicolau Maquiavel, «contemporani i
testimoni d’excepció dels esdeveniments que fan referència a la família Borja, el més
famós dels membres de la qual, en Cèsar, serví com a model al polític florentí per a
esbossar la seua teoria del príncep» (SIRERA: 1986, 7). La redacció del text teatral va
tenir lloc tres anys abans (1983-84) i, segons sembla, va ser un acord en ferm si atenem
a la informació de les primeres planes de la publicació, on el propi autor teatral assenyala que es tracta d’una «Òpera en quatre actes i un únic intermedi. Llibre de Rodolf
Sirera, música d’Amand Blanquer. Obra escrita amb el patrocini de l’Excel·lentíssima
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text del poeta Joan Valls Jordà (Alcoi, 1917-1989), ara retrobat, data de
1965 i consisteix en el llibret del primer dels tres actes projectats i unes
notes manuscrites del segon, aquest darrer dividit en dos quadres. Es
tracta d’un mecanoscrit integrat per 18 folis numerats i dos sense numeració, amb interlineat doble, el qual presenta nombroses acotacions
escèniques i algunes musicals.116 En el primer dels folis, a manera de
portada austera, trobem el títol de la composició (Jofré) i el subtítol
explicatiu (Òpera en tres actes, el segon dividit en dos quadres), per a acabar
amb els dos crèdits d’autor: «Música de: Amand Blanquer Ponsoda» i,
tot seguit, «Llibret de: Joan Valls Jordà». Al capdavall figura la data
«1965». El segon dels folis ens presenta els personatges —amb les
Diputació de València» (1986: 5). Sembla ser una idea força meditada i avançada, a més
d’un projecte encoratjador al qual Adrián Miro, biògraf del compositor, dedica aquesta
reflexió: «Entre los proyectos, el más fantástico y principal es la creación de una ópera.
Es quizá la única faceta que falta para completar la variopinta gama de Blanquer.
Durante muchos años ha acariciado esta idea y la decisión le ha llegado por fin de un
golpe, incisiva y definitiva. Pero hacer una ópera en Valencia y en valenciano es una
empresa arriesgada que ya intentaron con dudoso éxito Matilde Salvador y el poeta
Xavier Casp con su Vinatea, es decir, un magno trabajo que ha de exigir poner a
contribución las más altas virtudes musicales. Eso resulta más aventurado si se piensa
que el libreto de Rodolf Sirera, El Príncep, sobre la caída del poder de los Borgia, es un
ensamblaje en que lo histórico se imbrica con lo actual, en que hay un planteamiento
moderno de figuras tan discutidas como el Papa Alejandro VI, César y Lucrecia Borgia,
Maquiavelo, Miguel Ángel, Julio de la Rovere, etc… La ópera constará de tres actos y
varios cuadros y las mutaciones escénicas, los cambios de temporalidad y la oscilación
entre lo irónico y lo dramático darán indudablemente a esta obra un cariz originalísimo.
De momento es una nebulosa que espera su forma» (1984, 116-117). No obstant això,
dèsset anys després afegeix que «un primer intento –con un libreto de Rodolf Sirera
sobre la caída del poder de los Borgia– espera todavía cristalizar» (MIRÓ: 2001, 57),
deixant entre els lectors la sensació que el 2001, gairebé deu anys després de la materialització de la que seria la seua única òpera, encara no es tractava d’un assumpte tancat.
En el darrers anys de la seua vida, la idea de fer una nova òpera, basada aquesta vegada
en el personatge de La Regenta, va estar en el seu pensament. Vegeu Ciudad, 9-07-2005,
p. 28.
116
Són aquestes últimes les més interessants per al nostre estudi. Es tracta d’acotacions,
ben acurades, que ens parlen de la formació musical del poeta, i que afegen una càrrega
de musicalitat i sensibilitat musicals majors de les habituals en aquests casos. Blanquer
se’n farà ressò d’aquesta característica especial del literat alcoià en nombroses ocasions.
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característiques vocals i altres detalls— i l’època de l’acció teatral: «Segona meitat del segle XV, a València i, al monestir del Puig, l’últim acte». El
primer acte ocupa els 18 folis numerats esmentats.117
Pel que sabem, aquesta és la segona vegada en la qual treballen plegats el poeta i el músic alcoians, i encara ho farien en altres ocasions.
Com explicarà el mateix compositor diverses vegades, a banda de la seua
amistat excel·lent, la qualitat de músic pràctic de Valls li atorgava un
sentit i una sensibilitat especials per a dotar de musicalitat els seus versos.
Per aquesta o per altres raons, Blanquer propicia al llarg de la seua
producció nombroses col·laboracions amb Valls, com ara en Canta la
Verge (1964), Tres cançons sentimentals (1967), Cantata de Nadal
(1977),118 la Sinfonía Coral «Niño universal» (1981) o en el Prec a Sant
Jordi dins la Missa a Sant Jordi (1982). Fins i tot, el versos de Valls van
inspirar, sense el concurs del mateix text, els Quatre preludis per a piano
(1975), els títols dels quals reflecteixen aquesta vinculació amb el recull
poètic Les roses marginals del poeta alcoià (BLANES: 2006, 204-221),
publicat el mateix any de la redacció de Jofré. Blanquer, acabat d’arribar a
la seua terra després d’anys d’estudis a Paris i del periple formatiu per
diferents ciutats europees al qual l’obligava la beca de l’Acadèmia de
Roma, va consagrar aquell any a l’estudi personal i a la preparació de les
oposicions a la càtedra de contrapunt. L’activitat compositiva, doncs, va
cenyir-se únicament a una obra: la Simfonia muntanyenca. Com assenyala
Miró, «el año 1965 es, pues, un año de estudio y reflexión» (1984, 56).
Tot i que no sabem amb seguretat la raó per la qual el projecte no va anar
endavant, un any després veiem Blanquer associat a una nova

117

El mecanoscrit es troba a l’Arxiu Municipal d’Alcoi, Fons Joan Valls Jordà, 11428/5.
Vull agrair al personal de l’arxiu, i molt especialment al seu director, Josep Lluís
Santonja, les facilitats i la generositat demostrada a l’hora de l’estudi del mecanoscrit i la
posterior reproducció i publicació com a document annex al final d’aquest treball.
118
Els primers esbossos de la Cantata de Nadal són de poc temps després de la redacció
d’aquest projecte operístic: concretament de 1968. Blanquer va demanar la col·laboració
al poeta per a la creació «de unos poemas “nadalencs” sobre unos esquemas ritmicomelódicos previamente trazados» (MIRÓ: 1984, 91). Aquesta circumstància mostra
clarament el nivell d’interacció entre els dos creadors per aquelles dates.
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col·laboració teatral amb Valls: «Pasión de Jesús, poema sacro en dos
actos y nueve cuadros».119
Centrant-nos ara en el mecanoscrit de Jofré, entre les seues primeres pàgines trobem una nota explicativa —que procedeix d’un calendari
antic de 1970, signada per l’il·lustre psiquiatra Santiago Montserrat
Esteve (1910-1994)— la qual ens il·lustra al voltant de la figura del
protagonista de l’òpera: el pare mercenari Joan Gilabert Jofré (ca. 13501417), fundador del que es considera el primer hospital psiquiàtric
específic a la ciutat de València, amb el nom de «Casa dels Ignoscents».
L’«Hospital dels Ignoscents, Folls e Orats» (1409-1512) va ser una
institució pionera en la València medieval i va nàixer, segons la tradició,
arran d’un sermó del pare Jofré a la Seu valenciana a favor dels «folls e
orats», els quals eren objecte de burles i atacs pels carrers. Deu feligresos
secundaren la seua iniciativa i aconseguiren que el rei Martí l’Humà, l’any
1410, signara a Barcelona el privilegi per a fundar a València la «Casa
dels Ignoscents». 120 Una famosa pintura de Sorolla (1887) il·lustra
admirablement aquesta escena amb el foll, davant mateix del conegut
Portal de la Valldigna, dins del barri del Carme (fig.1).121 Amb el pas del
temps, aquest hospital esdevindrà l’Hospital General de València i, en
l’actualitat, la Biblioteca Pública de la capital del Túria.

119

Amb el concurs de l’Agrupació de Teatre de Cambra La Cazuela, l’Orquestra
Simfònica Alcoiana i la Coral Polifònica Alcoiana, tots amb la direcció musical de
Gregorio Casasempere Juan i l’escènica de Roberto Sansilvestre, es va representar en el
Teatro Circo d’Alcoi els dies 7, 8 i 9 d’abril de 1966. Van actuar com a solistes M. Pilar
Simó (soprano), Enrique Abad (flauta) i el cèlebre guitarrista alacantí José Tomás.
L’ambientació musical de Blanquer consistia, pel que observem en el programa de mà,
en una breu composició per a cadascun dels nou quadres (PARRA: 1995, 156-157).
120
El cèlebre escriptor de l'Espill, Jaume Roig, va ser metge, administrador i majordom
d'aquest Hospital durant més d'un quart de segle.
121
En la introducció del primer acte del mateix mecanoscrit es fa referència a la pintura
amb aquestes paraules: «Deu tindre’s present la cèlebre pintura de Sorolla com a
transsumpte, en la què figura el P. Jofré protegint un foll de les cantalades de la xicalla»
(p. 1).
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Figura 1. El pare Jofré protegint un foll, de Joaquim Sorolla (1887)

El protagonista de la trama, el pare Jofré (baríton), s’envolta de tres
personatges principals. El primer d’aquests és Jaume Pujol (tenor), «foll
promés de Coloma»;122 la segona, Coloma (soprano), «filla de Bernat de
Miralta, promesa de Jaume Pujol» i, finalment, Bernat de Miralta (baix)
«noble cavaller valencià». Els altres personatges són determinats per
l’adscripció de Jofré al Monestir del Puig, com ara la figura del prior o
Fra Arnau de Montcada. Igualment, l’hospital té, entre els personatges
de ficció, un guardià; i la ciutat de València, un agutzil. La «dama de
companyia de Coloma», Joana, tanca el repartiment amb tres venedores i
un grup coral de «xics folls i frares mercenaris de Santa Maria del Puig».
Finalment, el cor general s’estableix com un grup de ciutadans.
Pel que respecta a l’acció, l’inici del primer acte es desenvolupa tot
seguint fidelment l’espai escènic representat per Sorolla. És de matí i la
122

Les citacions directes són del mecanoscrit de Valls.
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llum ben especial de la primavera es fa notar. A l’esquerra de l’espectador
hi ha unes venedores «de terrissa, fruites, hortalisses i aviram». A la dreta
s’aprecia el «principi d’una façana que pertany a un casalici de nobles»
amb un finestral enreixat a la part baixa: es tracta de la casa de Bernat de
Miralta. Les venedores van pregonant llur mercaderia, en un tercet
animat fins que apareix l’agutzil «vestit de negre, espasí, muntera de
l’època i roll de paper en la mà», el qual pregunta les dones si han vist
passar un foll (Pujol) i, forçat per la pressió i la insistència, explica el cas
del seu desventurat amor amb més detall. Una vegada comentada
l’escena, les venedores «tornen a pregonar llurs mercaderies» i algunes
compradores s’hi acosten.
De sobte un silenci envaeix l’escena. Valls acota que «l’orquestra
pot subratllar-lo amb un motiu pianíssim adequat que durarà un minut o
dos». Una cridadissa de xiquets, fora d’escena, trenquen sobtadament
aquest silenci amb crits: «¡Al foll, al foll!». Apareix Jaume Pujol seguit de
la xicalla que li llança pedres. Valls afegeix: «la figura impressiona tant,
que fa fugir d’esglai a les venedores». Pujol expressa la incomprensió
descobrint-se el pit, d’una manera ben poètica:
Jo porte un àngel al pit
Que em dóna llum celestial
¡Mireu-lo, mireu-lo!
Diu les paraules sofrides
D’un amor que no té fel
Però els seus ulls eren tristos
Quan li parlava d’amor.
¿Qué us he fet jo, àngels cruels?
¡Mireu-me, mireu-me el pit
On porte un àngel de pau!

El llançament de pedres, però, no s’atura i els xiquets tanquen la
seua intervenció amb un sonor «¡Al foll, al foll / que du el dimoni dins!».
L’entrada en escena del pare Jofré atura l’acció. En aquest moment
concret, la situació escènica evoca fidelment el quadre de Sorolla. Les
seues paraules serenes fan desaparèixer la ràbia i la violència dels xiquets,
que fan mutis. Valls assenyala que «l’orquestra ompli aquest moment
expressant l’estupor i el gest penedit de la xicalla». Jofré ajuda a aixecar-se
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Pujol i, al seu torn, les venedores, ben impressionades alhora per l’escena
cruel i la caritat del frare, llaven les ferides del foll. Com una mena
d’il·luminació, Jofré anuncia la intenció d’atendre aquests malats i tanca la
presència en escena amb un versos plens de decisió, que fan referència al
conegut sermó que, pocs minuts després, predicarà en la Seu valenciana.
Es tracta, doncs, d’una informació que Valls ens transmet de forma
indirecta. Conclou Jofré:
¡Pobre foll innocent,
vine amb mi, vine amb mi!
Tindràs pau d’hospital
i aixopluc ben guarnit.
Remouré les consciències
dels pobres i dels rics
per a que siga un fet
el vèncer aquest crim.
Remouré les consciències
d’amics i d’enemics.

Després de l’eixida de Pujol i Jofré pel tou, amb la pausa facultativa, surt d’un portal de la dreta Coloma, «promesa d’en Jaume Pujol,
acompanyada de dama Joana». S’estableix un diàleg breu entre les
venedores i la dama el qual, ben aviat, dóna pas a un de privat entre
Coloma i Joana. En aquest diàleg s’informa a l’espectador de la història
entre Pujol i Coloma, una gran història d’amor truncada per la malaltia i,
en conseqüència, per l’oposició ferma del pare de Coloma. Aquesta, però,
resta enamorada del seu promés com el primer dia i, sense atendre els
consells de la seua dama, no renuncia al seu voler. La infelicitat que li
produeix l’actitud de son pare, així mateix, la fa rebel·lar-se davant els
consells de la seu dama respecte a la impossibilitat del seu amor i a
l’obediència a la qual es deu. Després d’una brevíssima transició, la missa
espera les dames, i Joana ho fa saber a la seua senyora amb paraules
tranquil·litzadores: «Tindreu allí el bon conhort / de la fe dreturera». Les
darreres paraules de Coloma, ben sentides però, reflecteixen una immensa tristesa:
¡Ai follia d’una amor
quan és contrariat pel fat,
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pel fat més cruel i traïdor!
¡Ai follia d’una amor
en tranç (sic) tan desesperat!
En el buit de l’esperança
que sofreix avui el meu cor,
de pensar que ell no es cansa,
la passió ja en mi no mor.
¡Ai follia d’una amor,
innocència desvalguda
que sap a senda perduda
i a amarg verí de dolor!
¡Ai follia d’una amor!

Just en aquest moment, les campanes de la Seu de València avisen
de la missa major i les dues joves s’encaminen a l’església per la part del
fons, lentament, «com dues figures d’un retaule antic».123 Bernat de
Miralta, el pare de Coloma, entra en escena —per la porta del casal de
l’esquerra de l’espectador, com abans ho ha fet la filla acompanyada de la
dama— i explica les seues inquietuds. Un llarg soliloqui assabenta el
públic de la ferma postura adoptada pel que fa als amors de la seua filla
amb Jaume Pujol. I l’aparició posterior de l’agutzil que va seguint el foll
disposa un diàleg entre tots dos que aporta informació valuosa sobre el
llinatge del malalt. Les venedores, presents en un discret segon terme,
mantenen ara una actitud de complicitat amb Pujol. Se senten les
paraules desesperades de Bernat: «Doble és el destí fatal: / follia de seny
en ell, / follia d’amor en ella, / ¡follia per totes parts!». Les dones contesten amb un motiu què esdevindrà recurrent: «Follia que mou el món /
des dels temps del pare Adam. / ¡Tot follia, tot follia / qui cerca amor
trobarà!», mentre arrepleguen llurs mercaderies i fan mutis «perdent-se
les veus en la llunyania».

123

Tot i que no es tracta d’un quadre separat del primer acte, l’escriptura i la distribució
del text mecanoscrit ens fa pensar en una pausa de notables dimensions, almenys pel
que fa a les intencions de Valls. Escrit a llapis, en un cantó del foli, el poeta escriu: «214
versos». Es tracta, sens dubte, d’una anotació necessària per al lògic equilibri textual dels
diferents actes, com es corrobora en les anotacions manuscrites que presenten
l’estructura bàsica del segon acte.
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L’ambient tranquil de la transició és veu animat, de sobte, per un
clamoreig de campanes al vol. De seguida irromp en escena un cor de
ciutadans —homes i dones— fent lloança de les paraules del pare Jofré al
púlpit de la catedral i, alhora, en el cas del cor femení, fent glossa dels
amors desgraciats de Coloma i el pobre foll. L’entrada d’aquesta pel
fòrum és, novament, anunciada per tot el cor. No obstant això, l’esperança revifada de la noble enamorada és, com ho ha estat abans, reprimida
per la seua companya Joana, que acaba el diàleg amb un sonor: «Penseu
en el vostre pare / que desaprova vostra absurda obsessió». En aquest
moment fa la seua entrada Bernat de Miralta, el qual insisteix en la
negativa ferma davant un cor expectant. L’entrada final dels dos protagonistes masculins de l’òpera —Pujol embenat de cap i pit acompanyat del
frare—, també pel fòrum, capta l’atenció del cor que torna amb la seua
lloança vibrant a Jofré.
¡Pare Jofré, Pare Jofré!
¡Déu ha inspirat les paraules
que en la trona heu pronunciat!
¡Lloança al vostre bon nom!
¡Siga beneïda la vostra caritat!

Una breu i esperançadora intervenció del frare proclama la fundació del futur hospital, amb Jaume Pujol com a «pedra humana» per a la
seua consecució. El foll, de manera recurrent com abans, es descobreix el
pit i li dirigeix unes emotives paraules a Coloma la qual, commoguda,
s’agenolla davant el clergue i li agraeix el seu gest de caritat. Per la seua
banda, Jofré demana paciència esperançada a l’enamorada, que resta ben
ferma en el seu amor. L’autor del llibret acota que «Jofré fa la senyal de la
creu sobre el cap de Coloma, que segueix agenollada» mentre el cor
entona novament el seu càntic de joia. El primer acte de l’òpera conclou
d’aquesta manera vibrant: «un fortíssim d’orquestra i repic de campanes
engrandeix i sublimitza l’ambient de l’escena», com indica el mateix
poeta, amb el concurs preceptiu del cor general.
Del segon acte d’aquest projecte, sols es conserven unes notes manuscrites de Valls en una quartilla, les quals, pel seu caràcter esquemàtic i
sintètic, transcrivim textualment:
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2on acte.
Cambra principal del casal de Bernat de Miralta. Gran finestral gòtic al fons.
Mobles i tapissos de l’època.
Acció: (1er quadre)
Coloma, primer, en un ària. —Joana dama—. Bernat de Miralta que intenta
persuadir a la filla per a que abandone la dèria d’amor en vers [sic] Jaume. Li
conta una mentida, dient-li que ademés [sic] de foll és un leprós. —S’hi presenta
el P. Jofré demanant almoina a Bernat de Miralta per a l’Hospital de folls. Bernat nega almoina, acusant al P. Jofré d’ésser causa del seu trasbals de la casa.
Coloma, davant la negativa del seu pare, es desprén de totes les joies i alhaixes
que l’abillen lliurant-li-les al P. Jofré. Aquest li diu que li dona compassió degut
a la seua falta de caritat, a l’ensems que els convida a visitar l’Hospital de folls.
(2on quadre)
Galeria de l’hospital provisional fundat per Jofré.

Al marge, en bolígraf roig, el poeta escriu l’estimació de versos per
al primer quadre tot seguint l’exemple del primer acte: «al voltant de 200
versos».
Res més sabem d’aquest projecte, desconegut fins avui, el qual no
figura ni tan sols entre les informacions ben acurades del biògraf de
Blanquer.124 Aquesta circumstància, a la qual podem afegir la redacció del
primer acte solament, el lleuger esbós del primer quadre del segon i la
inexistència del tercer, ens fan pensar en un abandonament del projecte
gairebé immediat. Tot i que sembla ser una senzilla qüestió de falta de
temps per part del compositor, el que no sabem a hores d’ara és la raó
concreta d’aquesta decisió, les circumstàncies d’aquesta renúncia o el
conjunt de tot plegat. No obstant això, comptat i debatut, es tracta d’una
troballa força interessant en relació amb la importància que Blanquer
atorgava a l’òpera, a la capacitat demostrada de Valls i, a sobre de tot, per
a aprofundir en l’estudi d’aquesta manifestació artística en l’àmbit
cultural valencià.
124

Amand Blanquer fa una referència breu al projecte en una sentida carta d’acomiadament que, amb el títol «Evocación de una amistad», es va publicar en el periòdic local
Ciudad el 31 d'agost de 1989, pocs dies després de la mort del poeta. En aquest escrit,
Blanquer fa esment en diverses ocasions a la sensibilitat especial de Joan Valls per als
temes musicals. Posteriorment, traduït al valencià, l’escrit aparegué en el número
especial dedicat a Joan Valls en la revista Canelobre (núm. 17-18, hivern-primavera de
1990, p. 21-22).
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