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PROPÓSIT
Per encarar la rica i complexa relació entre simbolisme i modernisme en
l'activitat musical catalana valdría la pena partird'una realitat que definí la práctica artística deis anys de canvi de segle XIX al XX, la interrelació de les arts que,
en el cas de la música, va voler dir la minuciosa coHaboració entre literatura,
escenografía, disseny i creació lírica. Influ'íts per les idees interdisciplinars de la
teoría wagneriana de l'obra d'art total (Gesammtkunstwerk). Aquest punt de vista
esdevé necessari per tal de fer possible l'análisi de conceptes com simbolisme
-normalment aplicat a la literatura-, o modernisme -tradicionalment considerat
un estil decorativista-, donat que la música va participar de la sensibilitat del seu
moment i va deixar-se seduir pels mateixos interessos expressius que les altres
arts.
El teatre líric fou una de les grans inquietuds deis creadors musicals del
període a considerar, la década anterior i posterior al 1900. Perqué en la lírica es
concentrava la construcció d'un imaginari historie i llegendístic propi del país,
d' aquesta forma se seguien els presupósits wagnerians, consideráis fonamentals
per la societat catalana mes avancada del moment i es potenciava el treball
col-lectiu. Pero la societat avancada del moment no disposava de potencial económic per substituir l'activitat lírica habitual en els teatres barcelonins i de les
altres ciutats catalanes, fonamentalment de procedencia italiana i molt poc com223
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promés artísticament i menys encara promoure adequadament les primeres representacions wagnerianes que comencaven a oferir-se amb mes queixes que satisfaccions de part deis entusiastes afeccionats.
La sortida a aquest cúmul d'incapacitats i neguits fou la potencició del
denominat Teatre Líric Cátala, un projecte que encapcalaren Enric Morera, Enric
Granados, Jaume Pahissa i altres músics del moment amb la intenció de servir-se
de models literaris i plástics propis per tal de crear una nova sensibílitat que, d'altra banda, fes barrera a l'allau de sarsuelisme que envai'a tots els teatres disponibles del moment. Es per aixó que en el moment de fer una selecció de materials
per treballar, s'ha cregut convenient inclinar-se per analitzar algunes de les obres
mes representatives del genere líric autócton que van concentrar una major dosi
de creativitat.
Enric Morera i Viura (1865-1942) fou l'home de la lírica autóctona per
excel-léncia. Format a BrusseHes, arriba a Barcelona en 1890 sadollat d'iniciatives musicals que el situaren rápidament en el centre deis moviments modernistes
i fou, juntament amb Granados, dos anys mes jove que ell, el músic modern per
excel-léncia. Va comprendre molt aviat que la passió per la lírica existent a
Barcelona, que convertía la ciutat en una de les mes avancades del món, havia de
teñir un caire propi per tal de defugir de l'influx del lirisme italiá i del, segons ell,
mal gust de la sarsuela castellana. Va intentar de moltes i variades maneres construir models lírics propis i entre la cinquantena d'obres escrites per ell hi ha algunes molt emblemátiques, com les que es tractaran a continuació o bé obres de
gran éxit com Don Joan de Serrallonga que va ser un éxit de taquilla durant tot
l'any 1922.
D'entre la producció lírica d'Enric Morera cal destacar les següents obres,
amb la indicado del nom del llibretista:
Andreu el navegant (J. Ma de Sagarra)
Bruniselda (A. Masriera)
Cigales iformigues (S. Rusifiol)
El miracle del tallat (J. Carner)
El castell deis tres dragons (S. Pitarra)
Elfiraire (J. Orpinell)
Els tres tambors (A. Gual)
Empórium (E. Marquina)
Fra Garí (X. Viura)
Joan de l'Os (A. Mestres)
Uadorado deis pastors (Mn. J. Verdaguer)
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L'alegría que passa (S. Rusiñol)
L'any de la picor (S. Rusiñol)
L'arc de Sant Martí (T. Monegal)
L'esparver (C. Capdevila)
La Baldirona (A. Guimerá)
La Paula en té unes mitges (Plana Tavema)
La reina del cor (I. Iglesias)
La reina vella (A. Guimerá)
La nit de Nadal (J. Ma Jordá)
La barca (A. Mestres)
La boja (A. Guimerá)
La santa espina (A.Guimerá)
Lafont de l'albera (J.S. Pons)
La valí de la bruixa (S. Perarnau)
La rondalla trágica
La viola d'or (A. Mestres)
Lafada (J. Massó i Torrents)
La sala d'espera (A. Guimerá)
La masía (E. Nieto)
La nit de l'amor (S. Rusiñol)
Les caramelles (I. Iglesias
Loferrer de tall (S. Pitarra)
Mí de trons (J. Benaprés)
Nit de reis (A. Mestres)
Titaina (A. Guimerá)
Vila blanca (J.Llopart)
Jaume Pahissa i Jo (1880-1969) fou un compositor relativament mes jove
que Morera empenyat també en el camp de la lírica, pero amb una visió musical
mes simfonista, de manera que les seves produccions líriques, menors en nombre,
tingueren un major abast instrumental. Estrena quasi accidentalment La presó de
Lleida (1906) en un deis cicles de teatre líric cátala dirigit per Morera obra que
esdevingué emblemática per la utilització d'un tema popular com a nexe musical
per explicar un argument llegendari.

GENERE I TEMÁTICA DELS LLIBRETS LIRICS
Les obres líriques deis autors representatius del Modernisme foren en general volgudament menors. Ho imposaven les perspectives económiques poc opti225
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mistes que no permetien atrevir-se amb produccions de la talla deis Uibrets wagnerians i sí, en canvi, amb obres en un acte, del tipus rondalla lírica, quadre líric,
etc. Inclús quan es tracta d'una obra de major envergadura, com ara La santa
Espina de Guimerá i Morera, ve titulada «rondalla ent res actes i sis quadres».
Donant una repassada rápida a la producció lírica del moment, es veu que
els proveídors literaris de les obres líriques foren sempre els mateixos, Serafí
Pitarra, Ángel Guimerá, Santiago Rusiñol, Adriá Gual, Mn. Cinto Verdaguer o
Apel-les Mestres, la litertura de la major part deis quals tingué dimensios i nombre redui't.
Mentre que Pitarra, Guimerá i Mn. Cinto eren literats professionals, els
altres combinaven aquesta activitat amb la de la creació plástica. Aixó fa que les
obres líriques en qué intervingueren Rusiñol, Gual o Apel-les Mestres pretenguessin una dimensió diferent, integradora de diferents arts.

VEGEM ALGUNS DELS TEXTOS
1.- Lafada de Jaume Massó i Torrents i Morera és un exemple de ruralisme
muntanyenc, una mena de Romeu i Julieta d'enfrontament medieval entre muntanya i plana, tret deis Croquis pirenencs en qué Fautor inserta rondalles suposadament apreses en les excursions pirenenques. De fet, el context geográfic és real,
donat que a la regió del Rosselló, existeix el poblé d'Evol i el llac o estany Negre.
Jausbert i Gueralda, dos jovenets enamoráis, fugen de la ciutat i troben refugi a
la muntanya on poden lliurar-se a l'amor. Fins allá els persegueix el pare de
Gueralda. Mentre dormen al costat del llac, en surt una fada que, enamorada del
jove, li mulla l'espasa per tal de treure-li tota forca. Quan Jausbert s'ha d'enfrontar a la lluita amb el pare de Gueralda, l'espasa no li serveix de res i el noi mor.
Un cop els soldats abandonen 1'estany, després d'haver penjat el eos de Jausbert,
la fada surt de l'estany i se n'apodera. Musicalment és molt agosarada. Fa servir
una orquestració wagneriana amb quatre trompes, trompetes i «divisi» en les cordes. Segueix el principi de la melodía infinita, melopea que sona contínuament
fins al final de l'obra.
2.-La santa espina, de Guimerá i Morera és un quadre rural de veremadors
i ganaders.Gueridó i María están enamoráis, pero el pare foragita el noi de casa i
s'emporta el ram que María estava fent. Gueridó queda en un grup de bruixes i
gent de mal viure i s'enfronten ais cavallers a qui transformen en palmeres. Les
bruixes transformen Gueridó en Arnolt, el príncep reial. Els cavallers el nomenen
226

El Teatre Líric Cátala: Antecedents, desenvolupament i epígons (1894-1908)...

A.L.E.U.A./15

rei i ell refusa de casar-se. L'embruixament implicava de ser besat per una dona
abans d'una hora determinada. Finalment, arriba un grup de corsaris, entre ells la
Maria, cantant Som i serem gent catalana, la célebre sardana que esdevindria
prácticament himne nacional en temps de la República. La música i la presencia
de la Maria aconsegueixen fer possible el bon éxit de l'encanteri. Musicalment és
molt discreta, en context tonal i simplicitat harmónica i melódica.
Z.-Cigales iformigues de Rusiñol i Morera significa l'enfrontament entre la
poesia i la laboriositat exemplificades en els dos animáis de la fábula. Els personatges porten noms simbólics: Trist, Copies, Planys, Vida, Cegó {«Vine del pía,
fugint de la sequedal de la térra i de la sequedat del cor. M'han dit que aquí al
cim hi havia aquell home de qui parlen tant a la plana, aquell home que no se
sap si és boig o sant»), que era usurer i no ha perdut tot, representant la formiga
convertida en cigala (el nomenen poeta). També surt en Fantasies, en Capficat,
l'Ermitá, la Pubilla, L'Hereu i en Vianda. La gent puja de la plana per demanar a
Termita que propicii pluja. Arriba la pluja que per uns és riquesa i per altres possibilitat de gaudir d'espectacles naturals Musicalment té aparenga atonal perqué
no es manté en cap tonalitat pero la constant aparició d'alteracions en les notes
no camufla sino un politonalisme primitiu.
4.-EI jardí abandonat de Santiago Rusiñol i Joan Gay, compta amb el
següents personatges: Marquesa, noble decadent, Aurora, neta, Ernest, cosí pintor, Lluís, Enginyer espavilat i Gertrudis, serventa. Jardí descuidat amb segell de
distingit. Glorieta i palau [pensar en el context artísitc deis jardins de Rusiñol].
Esperit de decadencia regnant a l'obra. Tothom abandona la familia formada per
la marquesa, la seva neta i la criada. La noia vol que qui se l'estimi, també estimi el que és el seu entorn, el palau i el jardí abandonat.La marquesa és a les portes de la mort. U enginyer Lluís la vol pero també vol fer coses, emigrar, és ambiciós i també vol que ella marxi amb ell. L'Ernest diu cursilades poétiques i artístiques que ofereixen la cara oposada de l'enginyer.Al final, a punt de morir la
marquesa, la neta es queda sola perqué se'n va tant l'eginyer com el pintor i es
queda sola. Ni la poesia ni la técnica i l'empenta de l'enginyer poden arrencar-la
del context decadent en qué es troba. La música és mes esforcada en tonalitats i
en textura pero accidental i melodiosa, denotant poc ofici i mes voluntat que
encert. Pobresa de recursos.
5.-L'alegría que passa de Santiago Rusiñol i Enric Morera, compta amb els
següents personatges: 1'alcalde, Joanet, el seu fill, Agneta, la seva virtuosa promesa, Tófol, un panxa contenta, la Tuies, la seva dona, Zaira, bailarina bohemia,
el Clown i el Cop de Puny. Un poblé indiferent i el context artístic del teatre
ambulant. En Joanet és llegit i espera mes coses de la via que els seus conciuta227
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dans. En Tófol, peí contrari, está satisfet de la vida. Arriba el carro amb els
cómics (elogi de Tambada com en L'elisir d'amore o a Ipagliacci). Els del carro
no teñen procedencia, venen d'arreu. Immediat idil-li entre Joanet i Zaira, la noia
deis cómics, que només vol ser estimada, mentre que Joanet vol viatjar i conéixer
món. Té lloc l'espectacle, presentat de manera prolixa peí Clown i en passr la
safata es provoca un altercat i l'alcalde foragita els comediants. El Clown se'n riu
del poblé assegurant que «no tindran poesia» els condedmna a la prosa eterna. El
Uibret és breu i, per tant, caricatúrese. La música es tonal en tots els sentits, perqué modula de manera senzilla i fa progressos harmónics poc sorprentnts. Es veu
el detall verista en el creuament entre el cant deis pagesos i el deis que son a l'església.
6.-La presó de Lleida d'Adriá Gual i Jaume Pahissa. Es tracta d'una de les
moltes glosses de cancons populars que en aquells moments tenien una certa presencia en el món del teatre líric, folklóriques i simplones, cas d'Els tres tambors
(de Gual i Morera), El comte l'Arnau (de Canter i Morera) Lafustots ( de Sever
de la Cantonada i Schumann La matinada de Graner i Pedrell, El miracle del
tallat (de Carner i Morera) o La nit de Nadal (de F. Casas i Amigó i Lamote de
Grignon). La presó de Lleida és una breu obra en cinc quadres: «Presó des de
dins», «L'esala deis suspirs», «La cambra del baró», «Pels carrers» i «Lo predit
s'ha acomplert», amb escenografies de Moragas i Alarma, Vilomara i Junyent. Els
personatges desenvolupen la caneó: Princesa Marguerida, Dama, Baró, dona
jove, escarceller, nobles, pastor, etc.. La música és, si fa no fa, una reiteració i
variado sobre el tema melódic, que, tanmateix, dona anys mes tard per fer una
ópera estrenada al Liceu, La princesa Marguerida.
Aqüestes obres eren presentades amb escenografies «noves», el que vol dir
que hi havia hagut un treball específic per cadascuna de les produccions, indicant
1' interés artístic que generaven. Per influencia del neomedievalisme wagneriá,
abunden els escenaris en qué apareixen castells mig enrunats amb la intenció de
retornar a la ruralia primigenia (Soler i Rovirosa, escenografía de Les monges de
SantAimant de Morera i Guimerá, T. Novetats, 1895). Aquests escenaris, propis
deis grans espectacles operístics i pantomímics, arrelaren en el gust de la poblad o que acceptava la seva extraordinarietat i sumptuositat com quelcom propi del
món teatral líric, naturalment allunyat de la vida quotidiana.
També podem trobar escenaris muntanyenes, a partir del suposit que la
muntanya és la dipositária de les esséncies moráis i polítiques mentre que la
plana, la ciutat o la costa son el marc de la depravació. (Maurici Vilomara, /
Pirinei de V. Balaguer i Pedrell, T. del Liceu, 1902), (Lafada de Massó i Torrents
i Morera, T. Prado Suburense, 1897).
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L'arribada del verisme canvia radicalment de referents sense oblidar les
necessitats escéniques. Apareix aleshores l'interior de les cases senzilles, a vegades enrunades també, com a símbol de decadencia, propi del moment (F. Soler i
Rovirosa, La boja de Guimerá, T. Novetats, 1890).
En síntesi, dones, el concepte de modernisme, aplicat ja a la música peí fet
que darrera de l'activitat creativa i divulgativa hi ha un decidit interés per introduir nous patrons vinguts del centre d'Europa, que projectaven la societat catalana cap a París i Munic a costa d'ignorar els projectes vinguts de Madrid, que estimulaven la cosolidació del wagnerisme i deis seus principis escenográfics, musicals i literaris, se suma al concepte de simbolisme tret de la literatura, que atorgava ais personatges i ais arguments un valor afegit a la pura representativitat
mimética: eren valors, inquietuds prosopopeiques.
En l'análisi d'algunes de les obres líriques mes representatives de l'activitat lírica catalana deis anys de canvi de segle s'adverteixen valors simbólics molt
definits, ruralisme com a univers arcádic on els problemes es plantegen sense
matís; goticisme com a enyor d'un passat gloriós de la historia de Catalunya; esteticisme com a postura davant de la vida en qué pesa mes l'impacte sensible que
la realitat; decadentisme com a acceptació de l'efimereitat de la vida i com a
potenciador deis mals de la societat; enfrontament entre la poesia i la prosa, del
camp i la ciutat o l'aldeanisme i l'internacionalisme com a actitud vital.
Tot aixó ofereix una nova visió de l'art, de l'artista i del seu rol en la societat que aquesta práctica, tradicionalment subsidiaria, passa a ser central, en premonició del que acabaría essent el paper de l'art al llarg del segle XX.
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