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1. INTRODUCCIÓ 

 L’atracció pel tema de recerca triat sorgí, pel que fa a l’autor, a ran d’una 

assignatura de postgrau sobre ell i, quant a l’obra, de l’integrés previ pel 

tractament del món gitanesc per Juli Vallmitjana, i ha primat  l’intent de resoldre 

o, més ben dit, fer llum sobre alguns dubtes, curiositats i, fins i tot, paradoxes.1 

 De ben segur que, si la nostra història recent hagués estat una altra, 

moltes de les nostres celebritats i, en particular, dels nostres intel·lectuals, 

haurien tingut un tractament més digne pel que fa al coneixement de les seves 

obres, i la nostra societat tindria un coneixement més profund del que han 

representat i encara representen per a la nostra cultura i, en definitiva, per a la 

nostra història com a poble.  

 La meva recerca m’ha conduit a demanar-me per què una obra, encara 

que menor, fruit de la col·laboració de Guimerà i Morera, dues figures claus de 

la nostra cultura recent, ha restat tan oblidada. Cal tenir present que la relació 

de respecte i admiració entre ambdós fou exemplar, cosa que queda ben 

palesa amb l’escassa correspondència existent, i que llur col·laboració els 

conduí a obtenir grans èxits. 

 A l'inici de l’estudi de Titayna, em plantejava diverses preguntes entre les 

quals destaco les següents: 

- Quines havien estat les causes que l’havien relegat gairebé a l’oblit? 

                                            

1  El director del treball m'ha aportat informacions i suggeriments diversos. 
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- Com és que dos personatges tan diferents van arribar a col·laborar tant i es 

van entendre tan bé? 

- Fins a quin punt és rellevant l’ambientació gitanesca? 

- Titayna és una de les obres que tenia una “existència” anterior en forma de 

poema? 

- Conté els ingredients principals de les produccions guimeranianes més 

destacades? 

- Com d’altres obres de Guimerà, transcendí considerablement la nostra 

llengua i les nostres fronteres? 

 Algunes d’aquestes preguntes s’han contestat fàcilment, d’altres, però, 

només s’han pogut respondre en part. És evident que Titayna ha estat una obra 

força desatesa, fins al punt que part de la informació que ens ha arribat 

mitjançant diverses monografies, cronologies, pàgines web... conté alguns 

errors o  omissions, potser en algun cas voluntaris. Ens situen en la bona línia 

sobretot les noticies de l’època i la informació de la documentació professional 

que es troba a la Biblioteca de Catalunya (BC), 
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2.  EL TEATRE LÍRIC CATALÀ 

2.1. El Tívoli 

 Com refereixen diversos estudis, l’antic Teatre dels Camps Elisis, 

després de ser adquirit i reedificat el 1881 pel banquer Arnús, esdevingué el 

Teatre Líric  Sala Beethoven. Aquest local va acollir una societat, constituïda el 

1897, que, sota la influència  de la teoria wagneriana de l’art total 

(Gesammtkunstwerk), potencià la col·laboració entre literatura, escenografia i 

creació. Els millors escriptors (Guimerà, Oller, Massó, Rusiñol, Maragall, entre 

d’altres) es posaren a escriure obres, amb la col·laboració de músics també 

ben destacats (com Morera) musicals. Abans, però, que pogués desenvolupar-

se, l’especulació urbanística a l’Eixample barceloní empenyé Arnús a desfer-

se’n, juntament amb milers de pams que l’envoltaven.2  

 Si al juliol de 1900 l’edifici del Teatre Líric havia desaparegut, el 2 

d’agost del mateix any, a les pàgines de la revista Joventut, es podia llegir que 

s’havia constituït una societat, amb el nom de Teatre Líric Català, que havia 

signat un contracte amb el propietari del teatre Tívoli per posar en escena 

durant la temporada d’hivern diverses obres de coneguts compositors i 

escriptors catalans i que es confiava la direcció de l’empresa al mestre Enric 

Morera, que n’era el promotor. 

                                            

2  Pèl & Ploma, núm. 10 ( 5-8-1899), p. 2. 
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 Els artistes modernistes, que representaven la societat avançada de 

l’època, veien en el teatre líric la possibilitat de construcció d’un imaginari propi 

del país, però no posseïen un potencial econòmic suficient per tirar endavant 

l’activitat lírica que la talla de les produccions wagnerianes exigia, la qual cosa 

els obligà a crear obres menors (de llibrets en un acte, del tipus rondalla lírica, 

quadre líric...) A més, s’havien d’enfrontar a una tradició lírica de procedència 

italiana no gaire disposada a promoure noves experiències. 

 Aquest cúmul de circumstàncies precipità Morera a encapçalar el 

projecte del Teatre Líric Català. Arribat de l’Argentina, exposa al seu pare els 

seus plans: creia que amb models literaris i plàstics propis s'arribaria a crear 

una nova sensibilitat que pogués combatre des de l’escena la perniciosa 

influència del “género chico” en els nostres costums, tan estesa per tots els 

teatres.  Francesc Cortès remarca que, com que “en xifres de públic i nombre 

de representacions era la sarsuela on acudia més públic, i el gènere més estès 

com a activitat de lleure en les classes més populars de Catalunya", "les  

profundes conviccions catalanistes de Morera l’animaren a crear un estil de 

sarsueles de temàtica més catalana i de música escrita per compositors del 

país, inspirats en la cançó popular”.3 Al mateix temps, a causa de la seva 

formació (recordem que venia de Brussel·les) també creia que s’havia de 

defugir la influència del lirisme italià.  

                                            

3  Francesc CORTÈS, La música d’Enric Morera per a l’Alegria que passa. Barcelona, Ed. Proa, 
2001. 
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 El pare de Morera arrendà els mesos de gener i febrer el Tívoli per fer-hi 

la primera temporada, que arrencà amb Morera, Ignasi Iglésias i Miquel Utrillo 

 

al capdavant. Com pondera Ràfols: 

El Teatre Líric Català volgué oposar als cessants, a les manolas i els chulos 
madrilenys, els carreters i les mosses d’hostal de Catalunya, amb els quals 
volgué barrejar rabadans, mariners i pagesos que, si hem de dir la veritat, sovint 
romangueren molt per sota, moralment i artísticament, de la bona gent de mar i 
muntanya que veiem en els quadres de Dionís Baixeres.4  

 

 En una breu temporada, que només durà dos mesos, es representaren 

obres de Rusiñol, Iglésias, Vilanova, Apel·les Mestres, Verdaguer, Marquina, 

entre d’altres, les quals dugueren en la majoria dels casos les il·lustracions 

musicals de Morera, però també d’altres músics, com Lapeyra, Gay, Bartolí i 

Granados. Per motius diversos (sobretot, la desigualtat en la qualitat de les 

obres i una dura crítica des de les publicacions més marcadament catalanistes i 

modernistes), la curta, però intensa, temporada del Teatre Líric Català tingué 

un final força descoratjador.  

 No serà fins la temporada 1905-06, quan apareixen els Espectacles i 

Audicions Graner, que tornarem a tenir representacions líriques. El darrer intent 

seriós de Teatre Líric Català no arribà fins a l’any 1922, també al Tívoli, amb el 

teatre vestit de nova planta i amb la direcció artística en mans de Francesc 

Pujols i de Morera. Una altra vegada la dissort acompanyà la voluntat de crear 

un teatre líric català. 

                                            

4  J.F. RAFOLS, Modernisme i modernistes. Barcelona 1949 Ed. Destino pàg 86. 
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2.2. Espectacles i Audicions Graner. 

 L’any 1905 el pintor Lluís Graner fundà els Espectacles-Audicions que 

duien el seu nom i que es representaren a la Sala Mercè i després al Teatre 

Principal. La direcció escènica fou assumida pel mateix Graner, que comptà 

amb la col·laboració dels prestigiosos escenògrafs Urgellès, Vilomara, Junyent i 

Alarma. De la direcció dramàtica, se n’encarregà Adrià Gual, que aconseguí 

que les celebritats de les lletres catalanes del moment (Carner, Rusiñol, Viura, 

Aulés, Guimerà o Brossa, entre d’altres) hi aportessin el seu talent en forma de 

llibrets. Cal dir que a finals de 1906 Adrià Gual va cessar en el càrrec i fou 

substituït pel pintor Modest Urgell. Finalment quedà en mans d’un Morera que 

en tot moment fou en aquesta empresa el puntal imprescindible per tal 

d’aconseguir la col·laboració dels millors músics del moment: Pedrell, 

Granados Pahissa, Lamote de Grignon, Montserrat Ayarbe, entre d’altres. 

 La vida dels Espectacles i Audicions Graner s’allargà durant tres 

temporades. La primera 1905-06, amb més de 15 representacions diferents; la 

segona 1906-07, també amb una quinzena de representacions d’obres de 

diversos autors i compositors, i la tercera i darrera, 1907-08, amb 16 

espectacles. 

 Malgrat els continuats èxits, l’economia de l’empresa anava a mal 

borràs, fins al punt que s’acabaren els diners que hi havia exposat Lluís Graner. 

El fracàs econòmic només s’explica pels grans costos que implicava la 
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fastuositat d’algunes presentacions escèniques i les nòmines del personal que 

hi treballava. El 1908 el pintor Lluís Graner emigrà a Amèrica per dedicar-se a 

la pintura i intentar refer la seva fortuna. 

 

2.3. El Liceu a començaments del segle xx 

 Pel que fa a la programació operística barcelonina, el Liceu destaca de 

molt respecte a altres teatres, com el Novetats, el Tívoli o el Principal. L’òpera 

ha estat un espectacle que ha tendit a les classes més poderoses, atès que ha 

estat força més cara que els altres gèneres artístics. Com ara, les temporades 

operístiques giraven a l’entorn del cartell dels primers artistes, i rarament a 

casa nostra sorgia un artista de categoria mundial. D'altra banda, les condicions 

de representació no eren les més òptimes: 

De cuando en cuando, aisladamente, con largos intervalos de tiempo i con 
escaso éxito, el Gran Teatro del Liceo, ha estrenado, como caso insólito alguna 
que otra producción lírica catalana que podríamos contar con los dedos: “Els 
Pirineus”, de Pedrell; “Acté”, de Manén; “Emporium”, “Brniselda” y “Titayna”, de 
Morera; “Gala Placidia”, de Pahissa... pero casi todas ellas interpretadas 
rutinariamente en lengua italiana y deplorablemente representadas, 
desapareciendo del cartel a las pocas audiciones.5 

 

Un altre motiu d'aquest fracàs foren els gustos socials i culturals:  

L’òpera italiana era patrimoni de la burgesia castellanista, l’òpera wagneriana ho 
fou de les noves generacions, més sensibles als problemes nacionalistes, i 
l’òpera catalana fou sempre una aventura entranyable però sense futur, animada 
pels mateixos autors i els seus cercles.6 

 

                                            

5  Francisco CURET, El arte dramático en el resurgir de Cataluña, Barcelona. Minerva,  p.337. 
6  Xosé AVIÑOA, Història de la música catalana, valenciana i balear. Barcelona, Ed. 62, 2.003, 

VOL.IV, P. 104. 
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 Vegem quina va ser la tònica del Liceu al llarg de les cinc temporades 

que transcorregueren entre el 1907 i l’estrena de Titayna el 1912, segons la 

taula extreta de Catalana: revista setmanal:7 

 

 italianes alemanyes franceses catalanes Total 

represe 

1907-08 7 40 5 30 5 26 1 2 98 

1908-09 6 32 4 25 4 17   74 

1909-10 8 39 9 42 1 5   86 

1910-11 9 41 9 39 2 7   87 

1911-12 12 50 3 16 5 18 1 6 90 

Total 

represen. 
202 152 73 8 455 

 

 Malgrat aquestes xifres, hem de tenir en compte que el primer terç del 

segle XX representà per al Liceu un moment de l’obertura a nous horitzons 

                                            

7  E. VALLÈS, "A propósito de la próxima apertura del Liceo. Balance de un quinquenio 
operístico" Catalana : revista semanal, època II, tom V, any VI, núm. 265 (2-11-1912) , p. 684. 
La primera representació catalana correspon a Empòrium i la que obre la temporada 1911-12 
a Titayna. Abunda la bibliografia sobre aquest teatre.  
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estètics, deixant enrere el monolitisme de l’òpera italiana que hi havia dominat 

al llarg de molt anys.8 

                                            

8  Veg. Manuel JORBA,  "La receptivitat de l'òpera italiana durant el primer romanticisme. Una 
aproximació a l'àmbit barceloní", dins Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiæ patriæque 
impendere vitam, Vic: Eumo, 2007, p. 282-300. 
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3. LA COL·LABORACIÓ GUIMERÀ – MORERA 

 Guimerà va cooperar, tant com a dramaturg com en qualitat de poeta, 

amb diversos compositors.9 Morera fou, però, un dels músics més importants 

del nostre teatre líric i de la col·laboració d'ambdós sorgiren tot un seguit de 

produccions encara avui en dia vigents, sobretot per la seva vivesa.10 

 De personalitats diferents i amb un reconeixement social oposat 

(Guimerà és admirat i respectat com a persona, per la seva integritat moral i 

com artista malgrat els nous corrents de l’època, mentre que, Morera està 

enfrontat amb la crítica i els responsables de la vida musical catalana), tenen 

quelcom que els uneix, l’amor a la pàtria, un profund respecte mutu i una ferma 

voluntat de col·laboració. Guimerà, vint anys més gran, representa encara, en 

bona part, el romanticisme, amb elements realistes, mentre que Morera fou un 

                                            

9  Comptem amb abundants treballs sobre el vessant musical de l'obra de Guimerà, com, a 
més de referències en obres de caràcter més general, Vicente M. de GIBERT,, "Vida musical. 
El poeta inspirador del músico", La Vanguardia (6/13-8-1924); J. M. CADENA,,"'Terra baixa', 
de Guimerà, como ópera", Diario de Barcerlona (8-11-1972), p. 34; Oriol MARTORELL, , "De la 
'Santa Espina' a 'Tiefland'", Diario de Barcelona. Dominical (14-7-1974), 7 (384); Roger ALIER, 
"Guimerà i l'òpera 'Terra Baixa'", Montserrat, Serra d'Or, XVI, 180 (setembre 1974), 35(579)-
36(580); Jordi LLOVET, "Quién nos lo iba a decir...", La Vanguardia (17-4-1988), p. 67; Maria-
Lourdes MÖLLER-SOLER, "Caciquisme i color local a Terra baixa d'A. Guimerà i Tiefland de 
Rudolf Lothar i d'Eugen d'Albert", Zeitschrift für Katalanistik, 1 (1988), 132-149; Jaume TRIBÓ, 
"Eugen d’Albert i Tiefland: el verisme fora d’itàlia", Revista Musical Catalana, any IV, núm. 42 
(abril 1988), p. 5(161)-8(164); "Treballs discogràfics basats en l'obra d'Àngel Guimerà", 150 
aniversari. Àngel Guimerà. (1845-1995), Barcelona. Generalitat de Catalunya. 1995, p. 63-65; 
Petra NEUMANN, Untersuchungen zu Werk und Rezeption des katalanischen Dramatikers 
Àngel Guimerà, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1999; Jaume CARBONELL I GUBERNA,, 
"Guimerà i Jorge, Àngel", dins Emilio Casares Rodicio (dir.) Diccionario de la música 
española e hispanoamericna, Madrid: SAGE. 2000, p. 66; Id., "Guimerà i Jorge, Àngel", dins 
Història de la música catalana, valenciana i balear, vol. IX, Barcelona: Edicions 62, 2003, p. 
257-258; Maridès SOLER (Trier), "La dinàmica dramàtica de “La filla del mar” d’Àngel Guimerà 
i de Liebesketten de Rudolph Lothar i Eugen d’Albert: Una comparació, Zeitschrift für 
Katalanistik, 18 (2005), p. 197-214. 

10  La bibliografia sobre Morera comença a ser abundant, encara que convindria un estudi més 
a fons. Veg. també les seves memòries Moments viscuts (auto-biografia) Barcelona. Gráficas 
Barcelona, 1936. 
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innovador, un jove modernista que, a més, arribà a Catalunya, procedent de 

Brussel·les, amb la maleta plena de les novetats europees, en particular el 

Gesammtkunstwerk. 

 A més, Morera tingué la sort, o la traça, de conèixer Verdaguer i 

Guimerà, dos personatges venerats pel poble de Catalunya, però que ja 

representen el passat, i la colla modernista de l’Avenç, que representa el futur. 

Això no li impedí de treballar estretament amb Guimerà, després que aquest 

apostés per canviar el seu estil i introduís en la seva tercera etapa, com ja 

comentaré, alguns elements realistes o naturalistes i simbolistes. Quan Morera 

es féu càrrec de les il·lustracions musicals dels Espectacles i Audicions Graner, 

confià més en les produccions de Guimerà que en les dels seus companys 

modernistes.  

 Només cal fer un repàs a la cinquantena de produccions líriques de 

Morera per adonar-nos que Guimerà és qui encapçala la llista dels autors de 

llibrets, amb els títols La santa espina, La reina vella, Titayna, Jesús de 

Natzaret, La Boja, La Baldirona, La sala d’espera, La resurrecció de Llàtzer i 

Les monges de Sant Aiman. A la producció lírica, cal afegir tot un gruix de 

sardanes corals, com “Les fulles seques”, “La santa espina”, “La sardana de les 

monges”, entre d’altres que, foren, sense cap mena de dubte, uns dels altres 

grans èxits d’aquesta col·laboració. 

 Un senyal que ens demostra que entre els dos personatges existia una 

profunda admiració i respecte és produí el 23 de maig de 1909, quan amb 
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motiu del seixantè aniversari de Guimerà la societat catalana li reté un 

homenatge a la plaça de Catalunya, on fou nomenat fill adoptiu de Barcelona. 

 Aquells dies no eren gens fàcils per Morera, atès que el seu horitzó i el 

de la seva família apuntaven altre cop cap a l’Argentina, aquesta vegada a 

causa dels maldecaps econòmics. Malgrat la situació que patia, Morera va  

compondre per a l'homenatge, amb profunda emoció patriòtica, el Cant al 

poeta. Un cop a Buenos Aires mantingueren una efusiva correspondència, que 

manifesta una viva amistat per damunt de les diferències generacionals.11 

                                            

11  Àngel GUIMERÀ, Epistolari, Barcelona: Barcino, 1930, recollit dins les OC, vol. II, i fons 
Guimerà de la BC, 33. 
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4. ELS GITANOS EN LA POESIA I EL TEATRE DE GUIMERÀ 

 

 El tipus del gitano ha fet molta fortuna literària, amb diverses possibilitats 

de tractament.12 En tant que marginat, respon a una figura recurrent en l'obra 

de Guimerà, com ha remarcat reiteradament la crítica, vinculant-la a les 

circumstàncies del seu naixement.13 

 En un quadern autògraf amb poemes juvenils de Guimerà de la BC (6/8, 

p. 146-147; es reprodueix a l'apèndix), es troba una poesia titulada "La gitana 

de Sevilla", que respon al tòpic de la fetilleria gitana, però, en aquest cas, 

producte d’haver après "desengaños" "en el libro de los años / y en el corazón 

del hombre".  

 Apareixen també personatges d'ètnia gitana en la trama picaresca de la 

"comedia" en un acte La sala d'espera (1890), musicada també per Morera.14  

 Al quadern autògraf de Guimerà amb diverses sinopsis d'obres en 

projecte (BC 5/1; veg. apèndix), se'n localitzen dues relatives a un "drama" amb 

personatges d'ètnia gitana. En una, que es troba a la primera cara, però en 

                                            

12  En altres literatures, es compta amb diversos estudis. 
13  Veg. l'estudi monogràfic de Carme BERNAL, "El motiu de l'origen en l'obra dramàtica d'Àngel 

Guimerà i la relació amb la construcció del propi mite", Actes del Col·loqui sobre Àngel 
Guimerà i el Teatre Català al Segle XIX, Tarragona: Diputació, 2000, p. 67-75. 

14  Se'n conserva un manuscrit en el fons Guimerà de la BC (5/3). Veg. Enric GALLÉN. "Guimerà 
i Vilanova, sainetistes. Notícia d'una recepció". Escalante i el teatre del segle XIX. 
(Precedents i pervivència). Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - 
Abadia de Montserrat. 1997. p. 97-115. Tant fragments d'aquesta obra com "Gitanesca" es 
recullen al CD Àngel Guimerà i els seu contemporanis, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
1995. La partitura de la cançó s'ha reeditajuntament amb La Infanta Maria; Gitanesca. Por no 
decir nada, Barcelona: Boileau, 1997. 
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tinta negra, a diferència de la del cos (de color blau), aprofitant el marge 

esquerra, si bé expandint-se en trobar una línia en blanc, s'indica que l'obra "Se 

pot titolar Despulles. La escoria. Los  petits. Los pequeños". Es tractaria d'"un 

drama de gent de la ínfima classe de Barcelona. Potser gent  abandonada que 

vihuen en un forn de rajolas abandonat. Xicotas y xicots molt joves. Una 

venedora de  periodichs, un que carrega  á la estació; un aprenent de carboner 

que l'han  despatxat y anyora'l seu poble. Un gitanet y una gitaneta germans". 

Guimerà remarca també la voluntat "que dominin los sentiments bons, 

ordinaris, vuIgars pero ab ánima d'angels y formas rudas y apariencias 

perversas". "Los recull una persona ó millor una societat benefica" ("aI primer 

acte son aI forn jugant per que saben que'ls volen recullir"), però "no s'hi troban 

be y fugen tots. Volen la Ilibertat com aucells".  Aquesta evasió final, coincideix 

amb "Gitanesca" i contrasta amb Titayna.  L'altra sinopsi, que es troba a la 

segona pàgina, però aprofitant també l'espai en blanc, en aquest cas 

començant a la dreta,  i amb tinta també negra té diversos punts de contacte 

amb aquesta i fins coincideix en dos dels possibles títols: Los petits. Los 

pequeños. Ó Alas. Es remarca que es tracta d'un "drama" "contrastantse l'amor 

á la terra nadiva y I'amor á la Ilibertat",  "tot per lley  d'herencias". Ell un fill de 

pages, un tros de pa, que l'han enviat d'aprenen á Barcelona y l'han despatxat 

d'allá' ahont travalla y's troba sensa un cuarto per  tornar al seu poble qu'es á 

Talarn".15 "Ella una gitaneta que ven puntas per la  Boqueria. Te un germa que 

va ab ella. Parlan dihentse mil floreigs. Un altre  personatge es venedor de 

                                            

15  La lectura del topònim no és dubtosa. Apareix un personatge amb el nom de Talarn en Jesús 
que torna. 
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periodichs també‚ molt jove, molt bon xicot, molt lleuger.  Potser que de nit se 

quedin á dormir en un forn de rajolas abandonat".  La figura de la gitana, doncs, 

té més protagonisme que no semblava en la primera sinopsi i l'argument 

diversos punts de contacte amb Titayna. 

 Convé tenir present també que,  en la paròdia de Mar i Cel, Ni mar ni 

cielo (1892), de Enrique González Bedmar, se substitueix l'ambientació morisca 

per la gitanesca.16 

 En relació amb l'obra, interessa particularment el poema "Gitanesca" 

(reproduït a l'apèndix), que es recull dins el Segon llibre de poemes (1920), 

juntament amb obres de diverses èpoques, algunes, a diferència seva, datables 

a partir d'altres versions.17 En el fons guimeranià de la BC (6/8), se'n guarda un 

manuscrit, que pel tipus de paper i de lletra sembla tardà (el reprodueixo també 

a l'apèndix).18 Encara que el conreu de la poesia el precedeix, en aquest cas no 

s'ha pogut datar el poema amb anterioritat a l'obra teatral, que va ser musicada 

també per Morera.19 S'hi explica que la gitana protagonista, innominada, la 

"perderen" els pares i fou acollida per una "donota", que l'explotà. Però un jove 

se n'enamora, mata un borratxo, "pèl-roig com un Judas", que n'abusava i 

fugen “buscant la ditxa allà on sia millor”. 

                                            

16  Joan MARTORI, "Les paròdies del teatre de Guimerà", Actes del Col·loqui sobre Àngel 
Guimerà i el Teatre Català al Segle XIX, p. 241-251. 

17  Àngel GUIMERÀ,Segon llibre de poesias,Estampa La Renaixença, 1920, p. 176-178 Recollit 
també en les OC, vol. II, Barcelona. Selecta. 1978, p. 1446 – 1447. El títol coincideix amb el 
d'una narració d'Emili Vilanova, datada l'abril de 1875, però és tòpic i l'argument distint. 

18  Guimerà comentà en una entrevista que escrivia "en unas tiras largas de papel muy 
estrecho, que me son favorables por la miopía" (Vicente A. SALAVERRI. "En la casa de don 
Ángel Guimerá", La Razón, 30-5-1913, conservat en el fons Guimerà de la BC, 12/1-15). 

19  Se'n guarda una partitura manuscrita en el seu fons de la BC (A19 – MOR 101) i una altra a 
la biblioteca del Palau de la Música Catalana. 
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 En l’obra de teatre, la protagonista, Titayna, també ha perdut els pares i 

se n'aprofita un gitano, en Nyerris.20 Més endavant, trobarà, igualment, el seu 

home ideal, l’Eudald. El que més diferencia el poema del drama líric és que, en 

aquest, serà justament Titayna i no l’Eudald, el seu salvador, qui matarà 

l'explotador. Un altre aspecte en el qual divergeixen les dues versions és el 

final: en la teatral, Titayna i l’Eudald troben la felicitat junts sense necessitat 

d'escapar-se.21 

                                            

20  Titaina, a més de ser un plat de cuina, és un nom propi, usat també com a nom (usat com a 
pseudònim posteriorment per la cèlebre Elisabeth Sauvy-Tisseyre, 1897-1966), encara que 
no figura en els diccionaris onomàstics que he consultat. Curiosament, recorda Titaina, la 
regna de les fades, de A Midsummer Night's Dream de Shakespeare, pel qual Guimerà va 
reiterar la seva admiració. 

21  Veg. també Ramon BACARDIT, "Els finals d’obra en Guimerà", Pausa, núm. 24 (juliol 2006), 
85-92. 
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5.  DATACIÓ DE TITAYNA 

 Caravaca data l'obra el 1908, però sense documentar-ho.22 En canvi, no 

n'he trobat referències en entrevistes a Guimerà d'aleshores, en què anuncia 

altres projectes. En la base de dades Operone. Bühnenwerke mit Musik 

(http://www.operone.de), se situa l'obra l'any següent, si bé també sense 

argumentar-ho: 

Titaina (A. Guimerà), Oper 1 Akt (1909 Barcelona)  

Enric Morera i Viura  

El 25-2-1909 Guillermo Augusto Da Rosa a redactar a Barcelona una 

proposició contractual, basada en un acord previ, sobre els drets de Titayna    –

obra que devia conèixer mínimament– per a l'Argentina, Brasil, Uruguai, l'Imperi 

Alemany, Austrohungria i Rússia (es conserva en el fons Guimerà de la BC, 

31).23 A canvi de 400 fr. per representació i de 800 per l'estrena a l'Argentina, 

al teatre Colón o en un altre de primera categoria, amb artistes qualificats i una 

bona posada en escena, obtindria l'exclusiva per dos anys en aquest països i 

preferència en la resta, també de les traduccions al castellà, alemany o italià, 

que encarregaria. Morera rebria 1.500 pessetes més les despeses i 

supervisaria els assaig de l'obra i dirigiria les tres primeres representacions 

                                            

22 Francisco CARAVACA. Ángel Guimerà, poeta de Cataluña. Barcelona. Maucci, s.a. [1932], p. 
181. 

23 S'hi conserva una altra carta seva a Guimerà, del 17 d'abril de 1898, en què li manifesta la 
seva admiració per Terra baixa., que comparteix amb el seu germà, Faustino, empresari dels 
teatres Colón i Odeón de Buenos Aires, que es va cartejar també amb Guimerà (BC, 31) i es 
va relacionar amb altres personatges del teatre català, com Enric Borràs o Margarida Xirgu 
(veg., p. ex., Francesc FOGUET; Isabel GRAÑA, El gran Enric Borràs. Retrat d'un actor., 
Badalona: Museu de Badalona, 2007; Francesc FOGUET, Margarida Xirgu. Una vocació 
indomable, Barcelona: Pòrtic, 2002), a més de representar Maria Guerrero, com es remarca 
en aquesta carta de Guillermo Augusto. 
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argentines. Hauria d'"embarcar con el material el dia 28 del próximo mayo.". Si 

15 dies després de l'arribada, Da Rosa no pogués confirmar-ne l'estrena aquell 

any, l'hauria de negociar per al següent. No consta, però, que es representés 

l'obra a l'Argentina.24  

 Com veurem, l'Escena Catalana dóna per enllestida l'obra ja el març de 

1909.25 De tota manera, en el fons Morera de la BC (A17 MOR - 35/3), es troba 

una partitura de tota l'òpera datada "Sitges 23 abril 1909" –casualment o 

complaent-se en la coincidència en el dia de sant Jordi–, escrita en llapis en 

català i amb el text també en italià en tinta a partir del f. 161. Aquest mes i any 

figura també en les partitures manuscrites A17 MOR - 35/1 (en què va afegir 

una dedicatòria al la memòria del seu fill Jordi, datada el 20 de novembre de 

1914), en italià, i A17 MOR - 35/3 (amb la mateixa dedicatòria), reducció per a 

cant i piano.  

 En una semblança anònima de Guimerà de La Voz de Menorca, a ran de 

l'homenatge al Teatre Principal, s'esmenta Titayna entre les obres que "tiene 

ahora escritas, para estrenar en breve", juntament amb "Seynet trist, Al mon 

blau, Don Jaume el Conqueridor", i es qualifica d'"opereta en un acto" i s'indica 

que la música és de Morera".26  

                                            

24  Sobre la recepció argentina de Guimerà, veg. DUBATTI, Jorge A.. "Problemas de teatro 
comparado. La adaptación argentina (1909) de "Tierra baja" de Angel Guimerá", dins Jorge 
A. DUBATTI (ed.), Comparatistica. Estudios de literatura y teatro,. Buenos Aires. Biblos, 1992, 
p. 45-62. 

25  La Escena Catalana, núm. 127, 6-3-1909, p. 7. 
26  "Datos biográficos", La Voz de Menorca : Diario Republicano, núm. 787 (24-5-1909), p. [2]. 
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 El pintor Manuel Urgellès, l’endemà de l’estrena de Titayna al Gran 

Teatre del Liceu, evoca: 

Quan en Morera marxa a l’America portava aquesta obra si no acabada, molt 
avençada.Y allí la treballà deixant-la del tot llesta. Era la seva intenció haverla 
donada pera la serie o temporada d’opera que organisà el teatre de l’Avenida de 
Buenos Aires, y no sabem amb quins fins la reservà27. 

 

També Francesc Curet apunta la possibilitat que l’obra fos del tot enllestida 

abans que Morera emprengués el seu tercer viatge a l’Argentina l’any 1909: 

Titayna fou composta, segurament, abans de la darrera anada de Morera a 
l’Argentina i és molt possible que aquesta obreta anés destinada als Espectacles 
i Audicions Graner. Sembla confirmar-ho el fet que en publicar Àngel Guimerà, 
l’any 1910, aquest drama líric fes constar que el mestre Enric Morera hi havia 
posat la música però sense indicació, com és natural,de la seva estrena, puix 
que aquesta, no va tenir lloc fins a la data abans indicada, o sigui després del 
retorn a Barcelona del compositor.28 

 

 El 9 d'agost de 1909, aquest escriu a Guimerà (mateix fons, 33) des de 

Buenos Aires, informant que l'endemà li presentaran Da Rosa. El 20 de gener 

de 1910, però, remarca que "desprès" ha "parlat ab gent d’upa perque parlin al 

president de la república perquè mani se’m fassi la Titayna al Colon”. Confia almenys 

que no "passaran un parell d'anys sense que [Titayna] s'hagi fet sobre tot a 

l'estranger", amb gran èxit. Tot fa pensar que Morera parla de l'obra com a ja 

acabada (fins i tot pensa a fer-ne una altra junts).  

 En tot cas, a finals d'any se'n va publicar ja un fragment en la revista de 

Buenos Aires Caras y caretas.29 Segons el títol d'inscripció al Registre General 

                                            

27  La Veu de Catalunya, 18-1-912, p.... 
28  Francesc CURET, Història del Teatre Català, Barcelona. Aedos, 1967, p. 434. 
29  Caras y caretas, núm. 574 (2/10/1909). Correspon a OC, II, p. 1100. El número següent de 

la mateixa revista (9-10-1909), s'ocupa de Morera en la secció "Retratos de actualidad". 
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de la Propietat Intel·lectual (fons Guimerà de la BC, 8/1; veg. apèndix), l’obra 

fou publicada com a llibre per la Impremta de La Renaixensa el 12-9-1910 i 

d’aquesta primera edició, que constava de 48 pàgines, se’n féu un tiratge de 

500 exemplars.30  

 El mateix document, fa constar que fou presentada al Registre Provincial 

de Barcelona el 27 de març de 1911 a les tretze hores i fou inscrita 

provisionalment amb el número 7.156 com a: Titayna – Drama líric en dos 

quadres. Música de Morera. Sí bé hi apareix la data de "Madrid 16 de Marzo de 

1911", podria obeir a una errada en el mes, ja que es repeteix substituint-lo pel 

maig en donar el núm. (33.301) i la localització (llibre 84, foli 53) de la inscripció 

al Registre General. Hi fa pensar també que tot un seguit d’obres de Guimerà 

(Sol solet, Sainet trist, Mossèn Janot, Lo camí del sol, La sala d’espera, La 

pecadora, La Miralta, La filla del mar, La farsa, La Baldirona, L’Aranya, L’Eloi, 

Andrònica, Arran de terra i Aigua que corre.) foren presentades provisionalment 

a Barcelona el 27 de març i inscrites a Madrid ja al maig. 

 

                                            

30  Àngel GUIMERÀ, Titayna, Imp. La Renaixensa, 1910. Encara que tinc present l'edició original, 
la citaré per les OC. 
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6.  LA TERCERA ETAPA (1901-1911) 

 Guimerà comença a trobar-se políticament un xic desplaçat; cal recordar 

que el 1903 cedeix la direcció de la revista La Renaixença i abandona la 

política. A més, es troba amb una generació de joves modernistes que volien 

distanciar-se de l’estètica en bona mesura romàntica que ell conreava. Malgrat 

tot, encara tenim un Guimerà respectat com a persona i com a artista. 

 Amb la voluntat de trobar el seu espai en la nova estètica i l’afany de 

continuar amb l’èxit que havia tingut fins al moment, emprèn un seguit de 

canvis en la seva producció dramàtica, amb resultats més aviat qüestionables. 

La transformació més important consisteix en la creació de drames burgesos o 

el que Xavier Fàbregas anomena “realisme cosmopolita i convencional”, que 

situa entre els anys 1900-1906.31 Guimerà produeix cinc peces d’aquest estil 

enmig de les quals alterna dues tragèdies romàntiques. A partir de 1906 

s’acosta al naturalisme i del 1907 fins al 1911 s’endinsa en un tipus d’obres 

dramàtiques més properes als postulats del Modernisme. 

 Sota l’allau dels joves creadors, Casellas, Bertrana, Maragall, Gual, Ors, 

Carner... opta per canviar el seu estil; malgrat el seu esforç queda força diluït a 

l’ombra de la nova generació. Curiosament, però, la seva nova embranzida 

arribarà de la mà dels modernistes, concretament de la proposta dels 

Espectacles i Audicions Graner, que en portar als escenaris espectacles lírics, 

                                            

31  Xavier FÀBREGAS, Àngel Guimerà, les dimensions d’un mite, Barcelona, Ed. 62, 1971.p. 93  
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van confiar els llibrets més a Guimerà, que produí tot un seguit d’obres amb 

pretensions simbolistes, que als joves modernistes. 32 

 Durant aquesta tercera etapa Guimerà va publicar 16 obres, cap de les 

quals no ha assolit el ressò excepcional de les més destacades del període de 

plenitud immediatament anterior: 

A – Drames predominantment d’alta societat 

 Arran de terra (1901 - prosa), La pecadora (1902 - prosa), Aigua que corre 

(1902 - prosa), La Miralta (1905 - prosa). 

B – Retorn als antics models 

 1 – La tragedia històrica  

 Lo camí del sol (1904 - vers), Andrònica (1905 - vers)  

 2 – El drama contemporani 

 Sol, solet (1905 - prosa) 

C – Les obres ambientades en les classes populars 

 1 – El drama 

 L’Eloi (1906 - prosa), L’Aranya (1908 prosa) 

 2 – El monòleg 

                                            

32  Sobre la relació de Guimerà amb el Modernisme, veg., en especial, Joan-Lluís MARFANY, 
"Guimerà i el modernisme", Serra d'Or, 180 (setembre 1974), 29-30; Jordi CASTELLANOS. "La 
Renaixença vista pels modernistes". Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença, II, 
Barcelona. Curial, 1994, p. 101-109; Carles BATLLE I JORDÀ,. "La influència de Guimerà en 
l'obra primerenca d'Adrià Gual". Llengua & Literatura, núm. 10 (1999), p. 21-45. 
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 En Pep botella (1906 - prosa) 

D – El simbolisme 

 La santa espina (1907 – vers i prosa), La resurrecció de Llàtzer (1907 – vers i 

prosa, quadres de Jesús de Natzaret, 1894), La reina vella (1908 – vers i 

prosa), Titayna (1910 – vers i prosa), Sainet trist (1910 - prosa), La reina jove 

(1911 - prosa) 

 No sé fins a quin punt és massa agosarat arribar a considerar com una 

possible etapa independent aquest període que, amb el precedent d'altres 

provatures, s’enceta amb La santa espina (1907) i que arriba fins a La reina 

jove (1911), atès que la seva producció és molt específicament  simbolista, 

sobretot les tres primeres peces. 

Justament tres d’aquestes obres, La santa espina, Titayna i La reina 

vella foren qualificades per Joan Ors com a “Jardinets tranquils al peu del bloc 

granític de les obres mestres”. 33 

 

                                            

33 Joan Ors. El geni dramàtic de Guimerà. Barcelona. Editorial Catalana 1924 p.88 
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7.  TITAYNA, ENTRE EL VERISME I EL SIMBOLISME 

 En el marc de l’evolució de la tercera etapa, s’ha relacionat l’obra amb 

tendències simbolistes, però també amb el verisme. Com matisa X. Fàbregas:  

Les tres primeres obres d’aquesta temptativa, La santa espina, La resurrecció   
de Llàtzer i La reina vella, presenten uns trets força específics dins del corrent   
mentre que en les tres darreres, aquests semblen temperar-se i el dramaturg   
torna a utilitzar recursos costumistes o postromàntics, impregnats, però, d’una  
visió folklòrica, d’una supeditació a l’Obra d’Art, que fan de Titayna, Sainet trist  
i La reina jove tres peces típiques del nostre Modernisme teatral.34 

 

Des del vessant musical, Francesc Cortès, a propòsit de la música d’Enric 

Morera per a l’obra de Santiago Rusiñol L’Alegria que passa, assevera: 

En retornar el 1911, hom li oferí homenatges i li estrenaren al Liceu l’opera  
Titayna (1912) sobre text d’Àngel Guimerà, una obra més propera a l’estètica  
verista, d’argument de gitaneries, i el 1916 una altra òpera, Tassarba, sobre el 
llibret de Juli Vallmitjana.35 

 

 També Francesc Curet havia utilitzat el terme "verisme" per referir-se a 

la llengua i a l’ambientació en les obres de Guimerà.36 

 Certament, alguns aspectes literaris de Titayna fan pensar en una 

voluntat verista, sobretot l'ambientació en les classes baixes i la vida 

quotidiana, tot i que pot prendre també tocs costumistes.  

 Pel que fa a la música, en què la influència del wagnerisme és present 

en el verisme, Morera no s’allunya dels postulats operístics d’aquest estil 

                                            

34   Xavier FÀBREGAS, Àngel Guimerà, les dimensions d’un mite, Barcelona, Ed. 62, 1971 p. 114-
115 

35  Francesc CORTÈS, La música d’Enric Morera per a l’Alegria que passa. Barcelona, Ed. Proa, 
2001. p. 32 

36  Francesc CURET, Història del Teatre Català, Barcelona. Aedos, 1967. 
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(música contínua i no dividida en números separats a la partitura i de cant més 

fluid i recitatiu). D’altra banda, l’obra es va representar juntament amb una de 

les fites del verisme musical, la Cavalleria rusticana. 

 Malgrat aquests aspectes no podem obviar alguns elements simbolistes.  

 A més del simbolisme musical, en el vessant literari, es troben diversos 

elements simbòlics, tant algunes imatges o en les connotacions dels noms com 

en el tractament dels personatges.  En posaré tan sols alguns exemples. 

 Quant als personatges, destaca el component simbòlic de la figura de 

l’Eudald, que s’enfronta als pagesos, que representen el concepte de “poble” 

en sentit pejoritari dels modernistes per a capgirar la situació d’escarni que 

pateix Titayna pel fet de ser gitana. Representa la justícia social i la igualtat 

entre les persones. Recordem el fragment de l’escena VII del primer quadre (p. 

1.099 O. C. II), on l’Eudlad enfrontat amb els pagesos, els diu, referint-se a 

Titayna: 

No té pàtria ni llar! I en sot botre 

 sent un cor que és igual al de vosaltres, 

 i és sa sang i son plor igual al vostre, 

 si en sabeu de plorar.  

 

També és l’Eudald en la següent replica que ens exposa que la bondat no té a 

veure amb el color de la pell: 

 Mireu companys, sobre sa pell morena 

 com resplendeix son ànima agraïda. 
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 Més endavant l’Eudald simbolitza l’amor entre mare i fill, en la venda que 

fa de la vaca i el vedell al quadre segon escena primera (p.1.109 O. C. II) : 

Tracta-la igual i al fill també, 

 que és jovenot i no sap res: 

 que estiguen junts per eixos monts, 

 són mare i fill els pobrissons, 

 i tenen cor com jo i com tu; 

 mes d’escoltâ’ls no en sap ningú.  

 

Un altre símbol ancestral que apareix, aquest lligat a la veu de Titayna, és el de 

la Llum, entesa com a element positiu i associada a l’amor (veg. l’escena VII 

del quadre primer, p.1.100 O. C. II): 

“Quan sentis en el cor 

 trucar la veu d’amor 

 estén les a les a la llum del dia. 

[. . .] 

 Quan sentis en el cor 

 trucar la veu d’amor 

 obre els llavis i beu la llum del dia”.  

 

Reapareix a l’escena III del quadre segon (p. 1.116 O. C. II): 

 “No ho era: jo volia 

 desfer el meu passat, néixer altra volta 

 a la llum pura! 

 

 Quant a les connotacions del lloc on transcorre l'obra, Pedrafoguera, no 

tenim cap notícia del topònim. El recurs de la creació d'un topos es troba, però, 

en altres obres de Guimerà i en diversos escriptors. Ben bé podria ser una 
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invenció purament casual i de ben segur força intranscendent, ja que només el 

cita quan descriu l’escenografia del primer quadre, però pot tenir un valor 

simbòlic. Amb aquest terme, encara usual, es designa una varietat de sílex que 

pot produir espurnes en ser percutida. A partir d’aquesta definició podríem 

establir una certa relació amb el marc, particularment amb l’actitud de l’Eudald 

que sense cap mena de dubte va produir algunes friccions, espurnes, amb els 

seus convilatans i més que espurnes amb en Nyerris.  

 Anirem veient la presència d'elements d'ambdós signes al llarg del 

comentari dels aspectes formals i temàtics de l'obra. 
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8.  ESTRUCTURA I PERSONATGES 

Curet ha definit prou bé la concepció que Guimerà té del drama:. 

Per a judicar raonablement la producció guimeraniana és forçós partir del principi 
que el nostre dramaturg té una sola naturalesa, per bé que forta i vigorosa, i les 
seves obres s’estenen i s’aixequen com a ramificacions d’un mateix arbre. Amb 
un sol drama de Guimerà n’hi ha prou per a conèixer l’autor, i, si el conjunt dels 
que va escriure ens dóna una idea més completa de la seva personalitat, 
s’assemblen tant per llur plantejament, estructura , desenvolupament i desenllaç 
com per la identitat de caràcter de llurs protagonistes o figures principals, que 
aquesta coincidència perjudicaria l’autor perquè el convertiria en amanerat o 
esclau d’un mateix tema repetit en varietat de tons i matisos, si la fèrtil i 
poderosa imaginació i la destresa a compondre tipus i escenes, substancialment 
iguals però situats en un ambient i unes situacions diferents, no donés la 
sensació de novetat en l’elecció de l’assumpte argumental. 

 

 Titayna és un drama líric en un acte i dos quadres37.   El primer quadre té 

11 escenes mentre que el segon només en té 3, cosa que fa que el desenllaç 

esdevingui precipitat. 

 Pel que fa l’exposició, en el cas de Titayna, ens va familiaritzant escena 

rere escena, fins a la novena del primer quadre, moment en el que apareix en 

Nyerris, amb l’ambient i els personatges en un entorn i unes situacions força 

quotidians. Aquestes escenes situen l’acció en un dia de mercat i dins d’un 

hostal que es prepara per rebre els pagesos i pageses que han anat a comprar 

o a vendre en el  poble imaginari de Pedrafoguera.  

 En Titayna, el desenvolupament comença a l’escena VII, a l’hostal, amb 

la revelació del conflicte. L’Eudald s’enfronta amb els pagesos que, per a 

                                            

37  “Forma catalana de la locució francesa drame lyrique. Expressió que s’aplica d’una forma 
poc precisa a algunes obres franceses de final del segle XIX i principi del XX sorgides, fins a 
cert punt, de la reacció contra l’obra de G. Meyerbeer, considerada ampul·losa i 
grandiloqüent. El drame lyrique cercà temes que permetessin mostrar conflictes psicològics 
més íntims i complexos”. (Enciclopèdia de la Música Catalana, Barcelona GEC 2003 Vol II). 
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distreure’s, es burlen de la Titayna a causa de la seva condició. Amb aquesta 

acció, es desperta en l’Eudald l’amor cap a la gitaneta que, en el fons, és el que 

farà més endavant que s’enfronti amb en Nyerris. No serà però fins a l’escena 

IX quan el protagonista guanyi tots els diners a en Nyerris, que començarà el 

conflicte com a tal. 

 La preparació del desenllaç comença a gestar-se a la darrera escena, la 

XI, del primer quadre, en la qual en Nyerris dóna les instruccions a Titayna per 

a dur a terme una acció amb la intenció de venjar-se de l’Eudald.. Al llarg del 

quadre segon que transcorre a la masia de l’Eudald i que només té tres 

escenes, els esdeveniments es precipiten molt ràpidament , i aquestes figures 

fortes, com l’Eudald i la Titayna, que, en les escenes preliminars apareixen mig 

confosos entre la resta dels personatges, adquireixen vida pròpia i arriben a 

absorbir tots els elements del drama. Tota la força escènica sintetitzada en 

aquests personatges arriba a crear unes figures que empenyen l’espectador a 

reconèixer-los com a símbols. 

 

 Pel que fa a l’argument, a  l’hostal de Pedrafoguera es preparen per a 

rebre els pagesos que arriben a mercat al poble. L’Hostalera, entrada en anys, 

pretén el jove Eudald que la rebutja davant la burla de les noies de l’hostal. 

Durant el dinar entra a l’hostal la jove gitaneta Titayna que va venent 

tumbagues. Els pagesos la fan cantar i ballar i volen emborratxar-la. En aquest 

moment arriba l’Eudald que ho impedeix mogut per una pietat ja impregnada 



 

 

30 

 

  

d’amor cap a la gitaneta i obliga els pagesos a donar alguns diners a Titayna, 

que tot plorant prediu a l’Eudald la seva futura felicitat i marxa de l’hostal. 

Els pagesos juguen al canet, quan de sobte arriba en Nyerris, el gitano que és 

l’amo de Titayna, i que amb males arts els desploma. L’Eudald ho veu , reta a 

en Nyerris i li guanya tots els diners que ell havia guanyat als pagesos. En 

Nyerris, nerviós, prepara la venjança i dóna les instruccions a Titayna que 

consisteixen a introduir-se de nit a una casa per més tard obrir-li la porta. El 

que no sap Titayna és que la casa és la de l’Eudald. 

 De nit, Titayna truca a la porta i quan s’adona que la casa és la de 

l’Eudald vol marxar corrent per salvar-lo de l’atac d’en Nyerris, cosa que ell no li 

permet. 

 Mentre són a la casa ell li demana que li expliqui la seva vida. En aquest 

moment arriba en Nyerris, que descobreix la Titayna, cosa que fa que l’Eudald 

desconfiï d’ella i la rebutgi perquè creu que l’ha enganyat. Ella, davant la 

pretensió d’en Nyerris d’endur-se-la. demana ajut a l’Eudald. En decidir-se a 

ajudar-la, entra en una terrible lluita amb en Nyerris que serà mort per Titayna, 

que li clava un ganivet per l’esquena. Eudald i Titayna resten junts per sempre. 

 

 Quant als personatges, una de les característiques que converteix a 

Guimerà en un autor particular és el tractament que en fa d’ells a les seves 

obres. La majoria de la crítica literària ha remarcat que Guimerà no ha tendit a 

crear personatges de gran versemblança i complexitat psicològica, imbuït de 
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romanticisme. El dramaturg els ha condicionat des del moment en què 

s’identifica amb uns, els bons, els de “bon cor”, generosos, altruistes: l’Eudald, i 

en desqualifica uns altres, els de “mal cor”, els transgressors: en Nyerris. Això 

automàticament crea un personatge psicològicament molt esquemàtic, instintiu, 

si bé amb molta força dramàtica i humanitats...  

 Al costat d’aquests personatges principals, trobem el “poble”, en el 

nostre cas els pagesos i les mosses de l’hostal. Tant els uns com les altres són 

uns personatges descrits amb característiques del realisme, però els podem 

identificar amb el concepte de “poble” que projectaven els modernistes, format 

per persones sense cap tipus d’iniciativa que pogués provocar algun canvi en 

positiu, com una massa inerta força conservadora. Per descomptat no pot 

faltar-hi el “desarrelat”, en Titayna la gitaneta que dóna nom al drama, 

normalment orfe i provinent d’una altra raça o país, personatge sobre el qual 

tothom es creu amb el dret de menysprear o d’aprofitar-se’n, però que poc a 

poc, amb les seves accions es va guanyant el respecte i l’estima, i que és 

capaç, finalment, d’enfrontar-se amb el seu antic possessor. 

 Per contra, Guimerà ha estat un gran creador de caràcters que han 

desembocat en uns personatges forts que vencen o moren però que mai es 

sotmeten. Rovira i Virgili remarca: 

Els seus personatges, els històrics i els actuals, són, més que homes de carn i 
ossos, sentiments i passions amb figura humana. Però aquestes passions i 
aquests sentiments, independentment dels personatges que els encarnen, són 
vius i veritables.38 

                                            

38  Antoni ROVIRA I VIRGILI, Àngel Guimerà, apunts per a un estudi crític, Revista de Catalunya  
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 Ara bé, quan aquestes passions queden desbordades pels 

esdeveniments que comporta el desenllaç, els personatges es transfiguren i 

semblen menys reals i més allunyats dels convencionalismes de la 

quotidianitat. Vegem el cas de la nostra protagonista, que sempre sotmesa per 

en Nyerris i menyspreada per la resta de la comunitat, és capaç de realitzar 

una acció que desconcerta l’espectador perquè veu una Titayna transfigurada. 

El resultat final és el de la victòria davant de les adversitats, en d’altres la fi és 

més tràgica.  

 El llenguatge de Guimerà en aquest drama és col·loquial, sense gaire 

retòrica. Utilitza un estil planer, clar i directe, molt adient als personatges 

populars. En general els diàleg estan construïts amb frases breus i 

contundents, cosa que li dóna vivesa a les accions i expressivitat.39 En l’escena 

final, quan l’acció es precipita, mostra de manera més evident un llenguatge 

amb contrastos violents, tallants, que ajuden a tensar la situació i a subratllar-

ne el desenllaç fatal. La llengua no es confon amb cap variant dialectal en 

concret per la qual cosa no podem situar l’imaginari poble de Pedrafoguera en 

cap indret en particular. Això que podria provocar una manca de realisme a 

l’obra li aporta una mena de llengua estandard teatral força valorat pel públic. 

 Com succeeix sovint en Guimerà, es troba a mancar la utilització d'argot 

                                                                                                                                

  (agost de 1924) Any I n.2 p. 105-112. 
39  Sobre el llenguatge de Guimerà, veg., en particular, Josep MIRACLE, "El llenguatge d'Àngel 

Guimerà", Estudis Escènics, 28 (desembre 1986), 133-148, recollit dins Àngel Guimerà, 
creador i apòstol, p. 165-177; Ramon BACARDIT,, "La llengua literària de Guimerà", Circulart, 
37-38 (octubre 1994-març 1995), 5-7.  
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(per exemple, els gitanos de Titayna, a diferència de La sala d'espera, no 

empren paraules en caló) i expressions considerades grolleres.  

 L'obra és polimètrica, amb formes que recerquen la musicalitat. Hi 

reapareix l'heptasíl·lab, que, a partir de Gala Placídia havia bandejat, per a 

adoptar el decasíl·lab, present també a l'obra. Quan les escenes ho 

requereixen, s'intercalen cançons (com en el I acte), sobretot, a més dels 

imperatius musicals, per donar un respir a l'acció.  
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9.  LA TEMÀTICA 

 Titayna no presenta un tema innovador dins la producció de Guimerà, 

serà una variació més en la línia principal de la seva dramatúrgia, però com 

apunta F. Curet, amb una capacitat creadora que dóna a l’obra sensació de 

novetat. En Titayna es troben diverses constants temàtiques, que han 

esdevingut característiques de l'autor. Tal com succeeix en d’altres obres de 

Guimerà, també a Titayna la seva complexitat temàtica permet fer una 

interpretació polisèmica. És possible fer una lectura que vagi més enllà d’un 

únic tema principal. En el cas de Titayna, el tema principal és l’amor, que 

permetrà l’acostament de dos mons ben diferents, el de l’Eudald i el de Titayna, 

i que, al llarg de tota l’obra, sura per damunt dels altres i els envolta tot 

relligant-los i donant un fil conductor. 

 Però també s’hi pot trobar tot un seguit de temes que omplen la peça 

aportant-li una complexitat que l’arrodoneix. El lector atent també hi pot  copsar  

el tema de la marginació a causa de la raça i el de la possessió. Sovint els 

temes ens arriben mitjançant oposicions més o menys explícites: veritat-

mentida, amor-solitud, alegria-tristesa, força-delicadesa, d’aquestes dualitats en 

tenim algunes mostres al llarg de l’obra. 

 Pel que fa al tema de la raça, Guimerà reivindica la igualtat i la justícia 

social, mentre que tocant a la propietat o possessió, necessàriament 

desemboca en la lluita entre contraris, amb la victòria del més feble, del 

posseït, en aquest drama, de Titayna. 
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 L’amor es presenta com les dues cares de la mateixa moneda: la una, és 

l'innocent, que es relaciona directament amb la infantesa i, en particular, amb la 

figura de la mare, i l’altra, és el passional, de la maduresa, que comportarà 

inevitablement el dolor.40 

 Tant en un cas com en l’altre l’amor no reïx si no és capaç d’enfrontar-se 

a tot tipus d’adversitats: a la moral de la societat, els costums, la raça... o bé a 

l’antagonista que s’interposa entre els amants.  

 En el cas de Titayna els dos elements hi són presents. L’Eudald defensa 

la gitaneta perquè només veure-la sent una atracció amorosa per ella, i també 

tots dos, plegats, hauran de lluitar contra en Nyerris per assolir l’amor que s’han 

declarat.  

 La força de l’amor és el que fa bellugar la seva dramatúrgia i per tant una 

constant en les obres de Guimerà. Aquest amor esdevindrà passió, i la passió 

amorosa col·loca els personatges davant de situacions límit. En tots els casos 

l’amor brolla d’una atracció física i els enamorats hauran de lluitar per reeixir en 

llur objectiu i d’aquesta lluita en sortirà el conflicte dramàtic que els conduirà 

cap a un final feliç o fatal.  

                                            

40  Sobre el tema de la passió en Guimerà, a més d'abundant referències en estudis diversos, 
es compta amb les monografies, de , Josep M. BENET I JORNET, "Aspectes de la passió 
amorosa en l'obra de Guimerà", Serra d'Or, núm. 433 (gener 1996), p. 59-61, i Jordi VILARÓ, 
"La passió en els drames de Guimerà dels anys 90", Actes del Col·loqui sobre Àngel Guimerà 
i el Teatre Català al Segle XIX, p. 333-345. 

   



 

 

36 

 

  

 L’amor entre Titayna i Eudald sorgeix a partir d’un primer moment 

d’atracció física però anirà seguit per la sinceritat i bondat d’ànima per part de 

l’Eudald i una admiració a la bondat per part de la Titayna envers l’Eudald.  

 El conflicte dramàtic entre els enamorats vindrà marcat en les obres de 

Guimerà per problemes externs a la parella, d’índole social o amb la intromissió 

d’una tercera persona. L’autor també juga el paper de fer conciliar el conflicte 

apuntat a causa de la raça. Serà doncs l’amor l’element que acabarà amb el 

problema racial i de mestissatge. En la relació amorosa de l’Eudald i la Titayna 

succeirà el segon cas, amb l’aparició d’en Nyerris, el gitano que explota 

Titayna, i que voldrà impedir aquesta relació amorosa. La passió dels 

enamorats superarà aquest entrebanc dramàticament amb la mort, a mans de 

Titayna, del seu antic amo. 

 En la dramatúrgia de Guimerà la figura de la dona té un paper cabdal, ja 

que al seu voltant es mourà tot l’entramat dramàtic de moltes de les seves 

obres, és a dir, es convertirà en l’element que desfermarà totes les passions. F. 

Curet arriba a afirmar que “las hembras de Guimerà son acaso el elemento 

más humano de su teatro”.41  

 Com succeeix en diverses obres de Guimerà, també en Titayna el 

problema de la possessió hi és present. Titayna, com la protagonista del poema 

                                            

41  Disposem de dos estudis comparatistes centrats en la figura de la dona en l'obra de 
Guimerà, veg. GIBERT, Miquel M., "Guimerà i Sagarra: el tractament de les figures 
femenines", i Actes del Col·loqui sobre Àngel Guimerà i el teatre català al segle XIX., p. 199-
214, i Guillem GRACIÀ I MUR, “Eurípides i Àngel Guimerà: la dramatúrgia de les passions 
femenines”, Margarida Aritzeta; Montserrat Palau, eds., Paraula de dona. Actes del Col·loqui 
Dones, Literatura i Mitjans de Comunicació, Tarragona, Diputació de Tarragona, 1997, 86-90. 
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"Gitanesca", es troben en una situació de domini per uns personatges que no 

les respecten i que només les exploten. En aquest cas, la possessió, a 

diferència del que succeeix en altres drames, inicialment no té una motivació 

exclusivament amorosa, però a mesura que avancen els esdeveniments, 

apareix la confrontació de dos homes que es disputen una dona fins a l’extrem 

d’arribar al desenllaç fatal. 

 Malgrat que els herois de Guimerà desitgen la possessió d’una dona, 

aquesta en cap cas es convertirà en un personatge passiu. Les protagonistes 

femenines del nostre dramaturg són, i és mostren, tant o més valentes que els 

seus pretendents i en el moment en el qual es desfermen les passions seran 

capaces del més gran dels sacrificis o, com en el cas de la nostra protagonista, 

Titayna, de la venjança més tràgica, la mort d’en Nyerris, com a darrer recurs.  

 Titayna, compleix tots o gairebé tots els tòpics dels personatges 

d’algunes de les grans obres com són la marginació i la força de l’amor.. 

Aquesta marginació que pateix difícilment la podrà superar perquè la societat 

que l’envolta no el reconeix com a membre de la comunitat en no reunir els 

trets comuns que els identifica. Com bé apunta Xavier Fàbregas: 

Les causes més sovintejades per les quals una persona sofreix l’acció 
discriminadora d’altri són: per haver perdut els pares de petit i haver caigut en 
mans d’algú que, en un sentit o altre, l’ha explotat, per haver estat un fill bord, o 
perquè un dels seus progenitors, o tots dos, pertanyen a una raça que no és la 
del país en el qual habita, en particular la moresca. 

 

 Així doncs podem veure que Titayna compleix algunes d’aquestes 

causes per les quals és marginada. De ben petita quedà sense pares, també té 
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algú que l’explota, en Nyerris, i pertany a una raça, en aquest cas la gitana, que 

és diferent a la de la resta de la comunitat. Totes aquestes característiques la 

fan diferent als ulls dels pagesos que són a l’hostal i per això la fan beure per 

emborratxar-la i riure-se’n d’ella només per passar l’estona. 

 Però l’ésser marginat no serà un revoltat i tot el que farà serà intentar 

superar aquesta actitud discriminatòria amb una conducta exemplar per tal 

d’ésser acceptat. Això ho podem veure en el mateix hostal quan Titayna primer 

beu per acontentar els pagesos però més tard es nega a continuar bevent i així 

pot mantenir una conducta correcta. 
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10.  L’ESTRENA 

 Aquest punt és un dels que ens mostra clarament que Titayna ha estat 

una obra, si no oblidada, almenys poc estudiada. La bibliografia consultada no 

aclareix quan es va produir l’estrena, ja que els autors ens donen dates 

diferents, o bé l’obvien, a vegades potser per no errar, tot i que s’indica sovint 

que la música és obra de Morera. 

 Així doncs, per exemple, Titayna no figura en l'inventari del monogràfic 

de La Escena Catalana dedicat a la mort de Guimerà i aquesta obra i el 

monòleg “Mort d’en Jaume d’Urgell” són les úniques que en l'apèndix 

argumental de Xavier Fàbregues figuren sense dades de l'estrena.42 Josep 

Miracle es limita a apuntar que no s’arribà a estrenar als Espectacles i 

Audicions Graner del Teatre Principal, sinó al Teatre del Liceu. Convé tenir 

present, però, que, per a poder-se representar als Espectacles i Audicions 

Graner, l’obra hauria d’estar acabada almenys el 1908, darrer any d'aquelles 

representacions. En una relació de llibrets catalans, se situa l'estrena al Liceu el 

18 de gener de 1910, potser recollint la confusió de dia i l'any d'edició.43 Josep 

Maria Ainaud, en la seva cronologia de Guimerà, data l’estrena en aquest 

teatre el 1912 (sense precisar ni el dia ni el mes).44 F. Curet comet l’error de 

                                            

42  "Dades cronològiques. Estrenes de les obres d'en Guimerà i llurs intèrprets", La Escena 
Catalana, núm.159 (26-7-1924), p. 8-13. X. FÀBREGAS, Àngel Guimerà, les dimensions d'un 
mite, p. 247 

43  Thomas EUFINGER, " Bibliografia de 230 llibrets en catala d'obres musicals (s. XIX i XX)", 
Zeitschrift für Katalanistik 9 (1996), p. 135. 

44  Àngel GUIMERÀ (1.845-1924) Barcelona, Barcino, 1974, p. 132 
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situar l’estrena també el 18 de gener, però de 1916.45 De tota manera, és de 

suposar que es tracta d'un petit lapsus (en aquesta data s'estrenà Tassarba, de 

J. Vallmitjana, amb música també de Morera), ja que en d’altres moments del 

mateix estudi en dóna la data correcta.  

 Coincidint en l'any, en les obres completes, s'indica que, a més de 

publicar-se el 1910, “no es té notícia de la seva estrena", si bé "la versió 

operística va ser estrenada en el Gran Teatre del Liceu el 18-1-1916, amb 

música d’Enric Morera”.46 Aquest redactat pot fer creure que ha existit una 

versió no musical estrenada, cosa del tot improbable, més si tenim en compte 

que Guimerà la inscriu al registre de la Propietat Intel·lectual fent-hi constar ja 

que és un drama líric amb música de Morera. 

 Amb aquesta informació contradictòria no ens queda més remei que 

recórrer a la premsa de l'època . Consultats diversos diaris i revistes, podem 

afirmar sense cap mena de dubte que Titayna fou estrenada el dia 17 de gener 

de 1912 al Gran Teatre del Liceu sota la direcció musical del mestre 

Mascheroni.47 

 En el fons Morera de la BC (A17-MOR 35/5), se'n conserven particel·les 

que van ser utilitzades en la representació, mitjançant les quals es completa el 

repartiment que figura en les ressenyes. En la del primer tenor, s'anoten una 

                                            

45  Història del Teatre Català, p. 487. Aquesta data es repeteix, p. ex., en "Obra teatral pròpia", 
Guimerà. 1845-1995, Barcelona. Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya, 1995, p. 
112. 

46  Vol. II, p. 1087. 
47  Edoardo Mascheroni (Milà 1859 – Ghirla 1941). Compositor i director d’orquestra. Estudià a 

Milà i debutà com a director a Brèscia el 1.870. Durant algunes temporades fou director de 
l’orquestra del Liceu. (Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1976 Vòlum IX,  p. 678). 
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desena d'assaigs: 17, 19, 20 i 21 de desembre de 1911 i 2 (matí i nit), 3 (nit), 4 

(dia), 5 (dia), 8 (nit) de gener. 

 Segons comenta La Veu de Catalunya, en un article signat per M. 

Urgellès (que ha de correspondre al pintor Manuel Urgellès), tant els autors 

com l’empresa volien que l’obra es representés en català.48 Per aquest motiu 

varen contactar amb la famosa contralt Maria Pichot i Gironès, germana del 

pintor Ramon Pichot, coneguda amb el nom artístic de Maria Gay però era de 

gira per Amèrica i no va poder ser. Finalment, davant la impossibilitat de trobar 

artistes de primera fila que poguessin representar l’obra en català, Titayna 

s’estrenà en italià, tal i com n'informen les notícies i ressenyes que comentaré. 

 Segons les informacions aparegudes a Catalana revista setmanal, sis 

foren les representacions que tingueren lloc al Gran Teatre del Liceu, en 

sengles sessions de tarda i nit49. Aquesta mateixa informació ens la 

proporciona X. Aviñoa 50. En la resta de la premsa de l’època, incloent els 

anuncis, només apareix informació de 4 representacions (concretament els dies 

17,18, 21, 24 de gener de 1912), com a segona part, a continuació de l’òpera 

“Cavalleria Rusticana”, de Giovanni Verga, amb música de Pietro Mascagni. 

                                            

48  La Veu de Catalunya, 17-1-1912, p. 
  El Cu-Cut, Any X, n. 501, 28-12-1911, p. 828 
49  E. VALLÈS, "A propósito de la próxima apertura del Liceo. Balance de un quinquenio 

operístico" a Catalana : revista setmanal, època II, tom V, any VI, núm. 265 (2-11-1912) , p. 
684 

50  Xosé AVIÑOA, Història de la música catalana, valenciana i balear.Barcelona, Ed. 62, 2.003 
Vol IV, p. 114 
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 Si més no, es va tornar representar, com a "intermedio musical", al Liceu 

el 4 de febrer de 1929 en una funció d'Empòrium, en homenatge als seus 

autors, Morera i l'escriptor Eduardo Marquina.51  

 

                                            

51  Veg., p. ex., La Vanguardia, 3-2-1929, p.22 En una de les particel·les del fons Morera de la 
BC, apareix anotada aquesta data, juntament amb les inicials R. D. (A17 - MOR 35/8) 
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11.  LA RECEPCIÓ 

 Alguns dels diaris i revistes especialitzades de l’època es feren ressò de 

l’estrena de l’obra de Guimerà en les seves pàgines de crítica i espectacles. 

Ometo algunes referències panoràmiques, com la de Catalana: revista 

setmanal, en què es considera que "se quiso rendir honores al arte catalán con 

'Titayna', de Morera, pero el ilustre autor de 'Emporium'' demostró que no sólo 

no fueron buenas segundas partes (recuérdese su ópera "Bruniselda"), sino 

tampoco las terceras".52 Em centro en les d'El Poble Català, La Vanguàrdia, 

Diari de Barcelona, Joventut teatral, L’Esquella de la Torratxa, De tots colors, la 

Revista Musical Catalana, La Ilustració Catalana, Renaixement, La Escena 

Catalana, La Tribuna, El Noticiero Universal, El Progreso, El Correo Catalán, La 

Publicidad, La Veu de Catalunya, La Ilustración Artística, El Cu-cut, La Revista 

Musical (de Bilbao) i el Bulletin de la Société Française des Amis de la 

Musique, que, entre d’altres, comentaren amb més o menys encert i 

aprofundiment l’estrena de Titayna al Gran Teatre del Liceu.  

 Un altre grup més reduït de diaris i revistes de Madrid també recolliren la 

notícia. En la majoria dels casos, com un breu, remarcant-ne l’èxit, i quasi 

sempre després d’informar de la visita de la princesa Beatriz per terres 

catalanes: Las Notícias, La Correspondencia de España, El Globo, El Siglo 

Futuro, Mundo Gráfico, El País, La Epoca, El Imparcial i El Liberal. Destaca 

                                            

52  E. VALLÈS, "A propósito de la próxima apertura del Liceo. Balance de un quinquenio 
operístico" Catalana: revista setmanal, època II, tom V, any VI, núm. 265 (2-11-1912) , p. 
685-686. 
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especialment la crítica del diari El País per la seva extrema agressivitat, no 

només envers l’òpera Titayna i la feina del mestre Morera, sinó també contra la 

cultura catalana que titlla de localista. 

 Cal dir que algunes d’aquestes publicacions valoren més el treball de 

Guimerà que no pas el de Morera. 

 

11.1.  El Correo Catalán 

 En una nota molt breu de l’endemà de l’estrena només n’esmenta l’èxit.53 

En canvi, J. B. de P., en una crítica força extensa del 19 de gener, ens compara  

Titayna amb d’altres obres de grans autors de l’època: 

Titayna es un nuevo ejemplar del drama rural que tomó la alternativa en el teatro 
lírico de Italia desde la afortunadissima Cavalleria Rusticana y que en la Wally 
[de Alfredo Catalani], en una ilustración musical de La figlia di Torio, de G. 
d’Annunzio, y en l’Amica de Mascagni ha entrado en el gusto del público.54 

 

 Més endavant, veiem com valora la capacitat dramàtica de les obres de 

Guimerà. En concret, en el cas de Titayna, tot i trobar-hi algun problema per la 

seva curta extensió, acaba rendint-se a la grandesa del mestre: 

El libro tiene la consistencia dramática de Guimerà. Mas como la obra no 
alcanza gran extensión, ofrece concentradas las situaciones y ello es causa que 
la gradación escénica, aunque hecha con mucho talento, no tenga siempre toda 
la suavidad que atrae al espectador. Pero el genio de Guimerà resplandece con 
toda su fuerza en la situación final. 

 

                                            

53  El Correo Catalán, 18-1-1912, p. 
54  El Correo Catalán, 19-1-1912, p. 



 

 

45 

 

  

11.2.  El Cu-cut 

 Hi trobem una crítica molt durà adreçada al mestre Morera perquè a la 

revista creuen que és ell qui prefereix que l’obra s’estreni en italià en comptes 

de fer-se en català, tot i la bona predisposició de l’empresa i dels actors.55 Una 

setmana més tard la redacció del Cu-Cut rectifica i reconeix que tant Morera 

com Casanovas, empresari del Liceu i traductor de l'obra a l'italià, volien que 

Titayna s’estrenés en català. El problema de fons era que la part de la 

protagonista fos interpretada per una catalana o, almenys, per una actriu que 

conegués la nostra llengua. En saber que han fracassat els intents de 

contractar Maria Pitxot, es resignen a sentir Titayna en italià i acaben 

reconeixent l’altruisme amb el qual sempre ha treballat Morera pel foment de la 

cultura musical a Catalunya. 

 L’endemà de l’estrena, el Cu-Cut publica a tota plana les fotografies de 

l’autor i del compositor, del director musicals i dels principals actors i actrius.56 

El to adoptat fins aleshores per parlar de l’òpera Titayna canvia radicalment en 

l’article signat amb el pseudònim Xim-Xim, que correspon al pintor Manuel 

Urgellès (crític, com hem vist, també de La Veu de Catalunya), publicat vuit 

dies després de l’estrena.57 

                                            

55  El Cu-Cut, Any X, n. 500, 21-12-1912, p. 811  
56  El Cu-Cut, Any XI, n. 504, 18-1-1912, p. 39 
57  El Cu-Cut, Any XI, n. 505, 25-1-1912, p. 61-62. 
  XIM-XIM. Aquest conegut criptònim es recull, entre altres repertoris, dins Josep RODERGAS I 

CALMELL, Josep, Els pesudònims usats a Catalunya, Barcelona. Millà,.1951, p. 354. 
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 En aquest article l’autor fa broma sobre un element del decorat, una 

alzina, i sobre l’atrezzo, del qual diu que mengen serradures en lloc d’arròs i 

que té porrons que no ragen. De l’argument, no se’n pot entendre gairebé res, 

atès que el manipula d’una manera burleta i sense cap mena de voluntat 

d’explicar-lo de debò. Acaba, però, el seu comentari reconeixent la vàlua de 

l’obra, qualificant el llibre de traçut i la música d'"eixerida com un pèsol". 

 

11.3.  De Tots Colors 

 Aquesta publicació dedicà la seva portada de dos dies després de 

l'estrena a la Sra. Berlendi, soprano, que representà el paper de Titayna en 

l’òpera del mateix nom.58 A l'interior, hi consagra un reportatge de dotze 

pàgines, que inclou fotografies dels autors, dels actors i del director de 

l’orquestra, a més d’un fragment manuscrit de la partitura, la crítica i un resum 

argumental comentat. Aquest reportatge és escrit abans de l’estrena de l’obra, 

tot i que, com manifesta l’autor, essent-ne coneixedor, després d’haver-la 

llegida i d’haver assistit als assaigs.  

 Comença situant-la “en aquest moment de crisi de tot lo català”, fet que 

conduirà a magnificar-ne la importància, tant pels autors i les seves posicions 

catalanistes com per la preferència d’una òpera catalana “en el nostre primer 

teatre” .Tot seguit passa a comentar la col·laboració entre Guimerà i Morera en 

                                            

58  De Tots Colors, Any V,núm. 211 (19-1-1912), p.1-13.  
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altres obres líriques, que sense esmentar-lo fa referència a les posades en 

escena per l’empresa dels Espectacles i Audicions Graner. 

 L’autor del reportatge, ja no creu estar davant d’una altra obra lírica més, 

sinó de ”tota una òpera”. No dubta a qualificar de "magnífica" l'aportació de 

Morera i a considerar que ”en Guimerà, que a més d’un eminent poeta es un 

gran coneixedor de l’art escènic, ha fet amb Titayna un llibret mestre”. 

Prodigarà també elogis a tots els actors i a Mascheroni. 

 

11.4.  Diario de Barcelona 

 En la ressenya de l'endemà de l'estrena, F. Suárez Bravo s’allunya de 

les convencions i intenta empènyer l’obra cap a més altes fites.59 Per a ell, no 

es tracta d’una òpera amb una història i uns personatges més o menys 

idealitzats, ans al contrari, hi veu reflectida una història que descriu un món ben 

real, amb uns personatges arrelats a la terra amb tot el que això comporta de 

negatiu i positiu. Considera que Guimerà ens els presenta amb la fidelitat d’un 

objectiu fotogràfic, tant els més rudes (com el Tomàs, l’Anton, l’hostalera i el 

mateix Nyerris) com els més agraïts i nobles (com la Titayna i L’Eudald). 

 Aquesta crítica traspua un gran interès per la part literària, el qual 

descobrim en afirmacions com aquesta:  

                                            

59  Diario de Barcelona, 18-1-1912, p. 
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Letra y música marchan completamente de acuerdo, y la orquestra, aunque 
interesante, no quita importancia a la palabra; pero le da nueva fuerza y 
contribuye de un modo extraordinario al efecto del drama. 

 

 Suárez Bravo no se n’està de lloar l’obra i ens recorda que, si hagués 

estat concebuda a tres actes, aquesta òpera s’hauria representat en els grans 

teatres. Per a ell, foren les escenes amb més càrrega emocional les més 

aplaudides pel públic i, en definitiva, les que decidiren l’èxit de l’obra. 

 De la música del mestre Morera, ressalta que desprèn la mateixa fidelitat 

que el llibret de Guimerà i, quant a la interpretació, en fa un esment molt al final 

i gairebé de passada, tot recordant-nos que els intèrprets varen suavitzar la 

duresa de les figures que es desprenia de l’original. 

 

11.5.  La Escena Catalana 

 Al mes de març de 1909, ens dóna per primera vegada el títol de l’obra 

que ja ha quedat enllestida per Guimerà i Morera.60 Fa unes lleugeríssimes 

referències a l’acció que situa en un poble de Catalunya. Tocant a la música, 

ens remet a la Santa Espina per suggerir per on anirà la solfa. 

 Al desembre de 1910, apareix una notícia força desconcertant, ja que 

ens presenta l’obra de Guimerà com una demanda de Morera a partir d’un 

encàrrec d’una òpera que la casa Ricordi de Milà li havia fet per tal d’estrenar-la 

a Buenos Aires. A més, s'hi afirma que en breu aquesta òpera s’estrenarà en 

                                            

60  La Escena Catalana, n. 127, 6-3-1909, p. 7 
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italià a la capital d’Argentina, motiu pel qual Guimerà ha publicat el llibre en 

català61. 

 Amb data 25 de març de 191162, s'hi anuncia que el dia 4 d’abril 

debutarà una companyia de sarsuela i opereta, dirigida per Morera, que 

estrenarà les òperes Bruniselda i Titayna al Teatro de la Avenida de Buenos 

Aires. 

 A l'octubre de 1911 apareixen uns fragments del llibret de Titayna a les 

pàgines de la revista.63 Al mateix mes, La Escena Catalana es fa ressò d’una 

notícia apareguda a les pàgines de La Veu de Catalunya a propòsit d’una 

audició de l’òpera Titayna feta pel mestre Morera, seguida per un auditori de 

personalitats del món de la cultura.64  Aquesta notícia acaba manifestant el 

desig de Joaquim Pena de poder veure l’òpera Titayna estrenada al Liceu la 

següent temporada i interpretada per Maria Pitxot.  

 Tres dies després de l’estrena al Liceu, fa una molt breu crònica que 

ressenya la bona feina feta per tothom i l’èxit.65 És de les poques publicacions 

que fan un esment explícit al fet que l’obra no s’estrena en la llengua original, 

però no en sap donar els motius. Només remarca: “Titayna és vertida a l’italià”. 

                                            

61  La Escena Catalana, n. 218, 10-12-1910, p. 5 
62  La Escena Catalana, n. 233, 25-3-1911, p. 5 
63  La Escena Catalana, n. 261, 7-10-1911, p. 4-5 
64  La Escena Catalana, n. 261, 7-10-1911, p.8 
 “Entre ells hi havia l’Angel Guimerà, en Pere Muntanyola, en Miquel Llobet, en Joaquím 

Pena, en Lluhí Rissech, en Morales Pareja, en Joseph Zulueta en Nogués, en Llopart, el 
mestre Goberna, el representant d’en Morera senyor Robert y el metre Pujol.” 

65  La Escena Catalana, n. 276, 21-1-1912, p. .. Ramon PLANES, El mestre Morera i el seu món, 
Barcelona. Ed. Pòrtic Col. Llibre de butxaca núm. 55, 1972. p. 96, remarca també que “el dia 
dos d’octubre de 1911, Morera féu escoltar Titayna, en audició íntima, a la qual assistí Àngel 
Guimerà, autor de la lletra.” 
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11.6. L’Esquella de la Torratxa 

 S'hi anuncia l’estrena, tot i que la revista porta la data de publicació de 

dos dies després, amb una nota breu il·lustrada amb sengles caricatures de 

Guimerà i Morera.66 . 

 La setmana següent, l’Esquella se’n torna a fer ressò.67 Aquest cop, 

després d’haver vist l’òpera. Primer, remarca un cert distanciament entre 

Morera i la gent del Palau de la Música: 

El teatre estava molt poc animat, perquè nostres classes adinerades van 
estimarse més assistir al Palau de la música, ont donaven un concert en honor a 
l’Infanta, que no rendir tribut a dos catalans ilustres com en Guimerà i en Morera. 

 

 La resta del comentari fa més referència als aspectes musicals i qualifica 

Titayna d’una òpera genuïnament catalana. 

 En el mateix número, hi trobem un comentari burleta sobre el 

desconeixement que demostra La Vanguardia, en la ressenya citada, de la 

paraula “tumbaga”, quan la qualifica de paraula de “l’argó gitano”, tot ignorant 

que també s’utilitza en català i fins i tot en castellà.68 

 

                                            

66  L’Esquella de la Torratxa, Any XXXIV, n. 1.725, 19-1-1912, p. 43 i 51. 
67  L’Esquella de la Torratxa, Any XXXIV, n. 1.726, 26-1-1912, p. 66 
68  L’Esquetlla de la Torratxa, any XXXIV n. 1.726, 26-1-1912, p. 69-70 
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11.7. Ilustració Catalana 

 Només recull, com a recordatori de l’estrena de l’obra, una fotografia del 

quadro de l’escena final i un molt breu comentari, en el qual remarca el gran 

èxit de l'estrena.69 

 

11.8. Joventut Teatral 

 Joseph Forns i Olivella signa una crítica que és de les més completes i 

professionals.70 El primer que cal remarcar és que aquesta revista dedicà la 

seva portada a l’òpera Titayna i la seva representació al Liceu amb dues fotos 

dels autors, Guimerà i Morera. La crítica es divideix en tres parts: llibre, música 

i interpretació. 

 Del llibre, a mesura que va explicant l’argument exposa les escenes que 

considera més interessants, tot destacant com la millor concebuda l’última del I 

quadre, entre en Nyerris i Titayna. També en destaca algunes del II, com la 

narració de la història de Titayna per ella mateixa o l’amorositat entre l’Eudald i 

Titayna. Conclou aquesta primera part de la crítica amb aquest balanç: 

Tot i no ser una gran obra, acredita una volta més el valor del nostre dramaturg. 
Ha fet un llibre ben apropiat per donar lloc a què en tregui profit el músic. 

 

                                            

69  Ilustració Catalana, Any X, n. 452, 4-2-1912, p. 
70  Joventut Teatral, Any IV, n. 126, 25-1-1912, p. 1-3 
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 Finalment, cal remarcar que és l'única ressenya localitzada que ens 

informa que la traducció a l’italià és obra d’en Francesch Casanovas, la qual 

considera que, sense ser "cap maravella", és "bastant acceptable".71 

 Pel que fa a la música, segons el crític no encaixa perfectament amb el 

llibre. Tot i que hi ha una instrumentació ben acurada i demostra bons estudis i 

intel·ligència creu que el mestre Morera abusa de la cançó popular catalana i 

del motiu sardanesc i que hi ha poca música pròpia. 

 L’autor assenyala una certa contradicció entre els orígens de la gitana 

Titayna i l’ús de la seguidilla andalusa i la música catalana. És a dir, si Titayna 

fos oriunda d’Andalusia, estaria molt bé el ritme de seguidilla, llavors sobraria 

tanta música catalana, però, si és catalana, el que sobra és el ritme andalús. 

 També posa en qüestió la música molt alegre aprofitada d’una altra obra 

per a l’intermedi, ja que no coordina gens amb la tragèdia que va prenent 

increment. Continua la seva crítica comentant la interpretació dels actors, els 

cors i l’orquestra i el seu director, que qualifica positivament, i la conclou 

felicitant els autors i intèrprets de Titayna. 

 

                                            

71  Francesc Casanovas i Gorchs. Pintor, cantant d’òpera, crític d’art, comediògraf, director 
d’escena i empresari. Italianòfil, estrenà al Teatre Romea Infanticidi,versió personal d’una 
obra italiana. Del 1886 al 1889 recorregué Itàlia en companyies d’òpera on cantava papers de 
baix. Esporàdicament actuà al Teatre del Liceu, del qual, a partir del 1901, fou el director 
artístic. A més hi va fer tota mena de tasques entre les quals la de traductor i figurinista. El 
1911 esdevingué una temporada empresari del teatre. 

  (http://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_Casanovas_Gorchs). Veg. també Francesc FONTBONA, 
Francesc Casanovas (1853-1921). Catàleg de l'exposició de dibuixos i litografies, Barcelona. 
BC, 1982, en què s'esmenta la traducció de Titayna a la p. 8. 
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11.9. El Noticiero Universal 

 L’endemà de l’estrena, lloa la feina conjunta dels dos autors, Guimerà i 

Morera, es congratula de l’èxit obtingut i remarca la bona interpretació dels 

actors i l’excel·lent direcció del mestre Mascheroni. 

 Dos dies més tard, en un article més extens signat per L. B. de C., torna 

a remarcar l’èxit de l’obra, però lamenta les escasses proporcions de l’òpera. 

 També fa referència al fet que Titayna sigui representada en italià, cosa 

que impedeix poder apreciar les belleses d’estil i de llenguatge originals. 

Malgrat aquests contratemps, valora molt positivament la bona definició dels 

personatges i de les situacions. 

11.10.  El Poble Català 

 El poble català és el diari que dedica més atenció a Titayna. El dimecres 

17, dia de l’estrena, hi consagra un titular en portada i una informació a dues 

columnes, en la qual fa un resum de l’argument i n’avança l’èxit, després de 

veure l’últim assaig general.72 Cal dir que en els titulars, a més del nom de 

l’òpera també, apareixen els de Guimerà i de Morera com a autors, 

respectivament, de la lletra i la música. A les primeres línies de la informació, 

ens presenta Titayna com una obra ben catalana pel seu esperit i per la seva 

forma, però que circumstàncies especials faran que no sigui representada en 

català, sense comunicar-nos en quina llengua s’interpretarà.  

                                            

72  El Poble Català,Dissabte 17-1-1912 , p.1 
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 L’endemà de l’estrena, el dijous dia 18, apareix una ressenya a l’espai 

de Teatres i Concerts, en la qual es destaca l’èxit de l’estrena, que es valora 

molt positivament en tots els aspectes (llibret, música, interpretació i direcció 

musical), concloent: "Pera en Morera y en Guimerà fou la nit d’ahir, nit de 

victoria. Y també ho fou pera l’art catalá que triomfá en les persones de dos de 

sos més preclars conreuadors” 

 Aquesta ressenya remet a la crítica més extensa que farà el dia següent 

Agustí Pereña, crític del diari. Pereña només fa referència a l'autor molt avançat 

el seu escrit, sense donar-li importància i quasi de passada, quan felicita Enric 

Morera per la seva obra, felicitació que fa extensiva a Guimerà "eminent 

dramaturg autor del llibret”.  

 En canvi, va fent referències a l’obra nova de Morera, destacant-ne 

diverses facetes. Primer, la seva proximitat i arrelament al poble i a les seves 

cançons populars, que considera molt ben integrades en la trama argumental 

de l’obra. Seguidament, l’elogia reconeixent-li un molt bon coneixement del 

llibret, cosa que li permet dominar els diferents temps de l’obra, per exemple en 

dos aspectes del personatge de Titayna: el cant de caient gitano que incita el 

poble, cosa que fa servir ella per atreure les seves passions luxurioses, i el duet 

amb l’Eudald quan li conta la seva vida que Enric Morera ha vestit amb el “cant 

dels aucells”. Comenta la bona feina del mestre Morera a voltes acríticament, 

com és el cas de l’intermedi, que, com veurem més endavant, en altres 

crítiques surt mal parat. Aquí és comentat positivament, tot i ser música 

aprofitada d’una altra època del mestre Morera i que possiblement no s’adiu del 
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tot amb la resta de la composició. 

 Pel que fa a la interpretació, Agustí Pereña continua en la seva línia 

positiva, fora de considerar els cors “tambalejants”. Per a la resta dels 

intèrprets, la Sra. Berlendi en el paper de Titayna, la Sra. Costa en l’hostalera, 

el Sr. Kismer, l’Eudald, el Sr. Badini, Nyerris, el Sr. Giralt, les paraules d’elogi i 

d’aprovació són totals, igual que per a l’orquestra que qualifica d’impecable 

sota la batuta del mestre Mascheroni. Acaba la crítica recordant les ovacions 

del públic als autors, però sobretot elogiant el mestre Morera per la seva nova 

obra. 

 

11.11.  El Progreso 

 La crítica del 21 de gener de 1912 signada per Rubatino és en general 

positiva i hi destaca la bona interpretació dels actors i també la direcció de 

Mascheroni.  En canvi, no fa referències als autors. És interessant, però, la 

remarca que fa a l'extensió de l’obra i a la seva intensitat: "Ya que las cortas 

dimensiones del caudro lo cohiben, lo que en asunto ha tenido de concentrarse 

tal vez lo haya hecho ganar en intensidad". 
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11.12.  La Publicidad 

 El dia de l’estrena, apareix un resum de Titayna i un breu comentari que 

sembla no donar gaire importància a l’obra : “Es un drama pasional de los que 

hoy estan en uso”.73 Per contra, l’endemà de l’estrena, J. M. Pascual, situa en 

potència, dins d’un possible grup d’obres úniques pel seu estil i la seva 

estructura74: “Si se estrenara en París, a pesar de su dramaticidad, entraria de 

lleno en la calificación de ópera única, por su estilo y su manera de estar 

estructurada”. Cal remarcar, però, que s'hi fa més èmfasi en la tasca de Morera 

que en el llibret de Guimerà: “En algunos momentos, el estilo, solo el estilo (de 

Morera) recuerda procedimientos del gran arte moderno”. Tot i algunes 

objeccions, conclou: 

De todos modos la obra de Morera quedarà y con un poco de buena voluntad, 
puede formar parte del gran repertorio lírico-dramático moderno, de las que dan 
la vuelta al mundo. 

 

11.13.  Renaixament 

 Titlla de “completament en l’escena lírica” l’assumpte que ha portat 

Guimerà. Diu que desenvolupa un drama amb gran rapidesa, ple de color i viu 

de sentiment i amb molta varietat de situacions. 

 Pel que fa a la resta, dedica el gruix de la seva crítica a parlar de la bona 

feina de Morera, del mestre Mascheroni i de la interpretació de tots els actors; 

                                            

73  La Publicidad, 17-1-1912, p. 1 
74  La Publicidad, 18-1-1912, p. .. 
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en canvi, pel que fa als “chors” del Liceu, no creu que estiguin a l’alçada de les 

circumstàncies. 

 

11.14.  La Revista Musical Catalana 

 Joan Salvat comença la seva ressenya recordant l’arribada recent del 

mestre Morera de l’Argentina i la idea de retre-li un homenatge portant a 

l’escenari una òpera que encara no havia estrenat.75 La nova empresa del 

Liceu va acceptar el repte i Titayna fou inclosa com a única novetat de la 

temporada d’hivern. 

 L’obra, segons Salvat, no obtingué l’èxit que tothom esperava i, malgrat 

fou aplaudida, no va aconseguir fer vibrar la sala. Pel crític, això no implica en 

cap moment un retrocés en la carrera de Morera i més aviat aboca les culpes 

de l’escàs èxit a l’obra de Guimerà si bé reconeix la dificultat de condensar 

l’acció dramàtica en un acte (com en el cas de Cavalleria Rusticana, obra de G. 

Verga que, amb música del mestre Mascagni, és vista com a model de drama 

vital, d’acció ràpida i d’intensitat expressiva), l'inconvenient que l’òpera es 

cantés en llengua diferent de l’original i que es representés en un escenari que 

li venia massa gran:  

Més bé creiem que.l que ha perjudicat bon xic an en Morera ha sigut el llibre, de 
tant escassa originalitat, que no s’avé pas gaire amb la fama de l’autor de Terra 
Baixa i Mar i Cel. [...] La nova partitura del mestre català sembla seguir, més 
aviat, la tradició d’aquelles xamoses obretes que’ns donà en el Principal durant 

                                            

75  Revista Musical Catalana, Any IX, núm. 97 (gener de 1912),p. 3-7. 
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la regencia d’en Graner, si bé evolucionant, en tota sa segona meitat, envers un 
to més dramatic i operistic. 

 

 Abans de passar a la crítica pròpiament musical, Joan Salvat fa un 

resum de l’argument del llibret, que conclou altra vegada amb una crítica força 

dura a la feina de Guimerà amb aquestes paraules: 

Com poden veure’ls nostres llegidors, l’acció concebuda pel Sr. Guimerà, si bé 
desenrotllada amb traça, no ofereix pas gran novetat: les situacions principals 
porten el record d’altres obres conegudes; i com que’ls caracters, tot just 
esboçat, manquen de fermesa i relleu, per això deiem que, fòra la rica expressió 
del llenguatge, apenes resta valor al llibre. 

 

 A l’apartat musical critica també implícitament Guimerà: “Que en Morera 

es destra en l’art del teatre, res ho prova millor que’l partit que ha sabut treure 

del llibre en qüestió". Els seus comentaris sobre la música de Morera són 

sempre positius, amb una única excepció, l’intermedi. Al llarg de la crítica 

musical, trobem expressions del tipus:  

És una pagina esquisidissima”, “inspirada melodia”, “produint un efecte dels més 
formosos”, “encara que’l seu ritme persistent fa pensar en la sardana, no dubtem 
gens, nosaltres, en qualificar dita peça, per sa fina esperitositat, de veritable 
scherzo simfonic”, “Morera sap despertar, amb plena sinceritat, l’emoció més 
fonda. 

 

 De l’intermedi extret de l’obra “Les Monges de Sant Aimant”, opina que 

no s’adiu a la situació del drama, però que el públic l’aplaudí només pel fet que 

li agrada escoltar de nou una obra ja coneguda. 

 Acaba la part musical de la seva crítica qüestionant altra vegada l’obra 

de Guimerà i elogiant la de Morera: 

És cert, també, que les escenes finals de Titayna, escrites amb aquell estil 
concís i cantellut que caracteritza’l llenguatge d’en Guimerà, no ajuden gaire a l’ 
inspiració del music, el qual sempre està en perill d’entrebancar-se. No obstant, 
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en Morera, com bon mestre, s’ha defensat bé; i l’obra, encara que no deixa’l 
convenciment d’una concepció forta i madurada, se fa aplaudir amb justicia. 

 

 La interpretació dels actors surt ben destacada igual que la feina feta pel 

mestre Mascheroni. de qui ens recorda que ja va dirigir l’any 1906 l’estrena 

d’Emporium d’Eduard Marquina. De tota manera, es dol de "les condicions en 

què s’ha donat a conèixer Titayna", considera que "no és el Liceu el teatre que 

més li escau per lluir sos mèrits" i convida a fer "la prova en lloc més adequat", 

a cantar "en la llengua original"; confiant que "l’exit de l’obra" seria 

"infal·liblament, molt més gros i palpitant".  

 

11.15. La Tribuna 

 Aquesta publicació dedica la portada de l’endemà de l’estrena, a mostrar 

les fotografies dels protagonistes de la representació: la Sra. Berlendi, la Sra. 

Kosta, el Sr. Kismer, el Sr. Badini, com també el mestre Mascheroni, director de 

l’orquestra i els autors Guimerà i Morera, resumeix l'argument i la qualifica 

d'èxit.76  

 Dos dies més tard, una crònica signada per S. Y M., hi fa, però, una 

crítica força contundent contra el llibret: 

Cierto que de drama hay muy poca cosa: una escena con ninguna preparación, 
y en ese drama no hay protagonista porque es Titayna quién mata personaje de 
tan falso caracter como es el payés Eudaldo, y la víctima es el vulgarísimo 
Nyerris. 

 

                                            

76  La Tribuna, Any X n. 4.104, 18-1-1912, p. 1-2. 
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 La resta de la crítica apunta a possibles canvis que segons l’autor 

millorarien l’obra, tant pel que fa al text com a la música. 

 

11.16. La Vanguardia 

 Aquest diari dóna dues notícies de l'obra abans de l’estrena. Una, del 6-

11-1911, celebra que la Sra. Berlendi ha acceptat ser protagonista de Titayna: 

“El arte catalán agradecerá seguramente a la famosa Diva contribuya con su 

talento”.77 L’altra, del dia 16-1-.1912, fa referència a un banquet que s’havia de 

celebrar en honor del cònsul d’Argentina, Alberto I. Cache, i que queda ajornat 

fins al 19, per no coincidir amb l’estrena de Titayna el 17, ja que E. Morera té 

moltes simpaties entre els argentins. 

 La crítica de l'estrena és signada per M. Rodríguez Alcántara i publicada 

l’endemà. Mentre que d’Enric Morera destaca els avenços en la seva carrera, 

del llibret ressalta: 

"El libro, como drama de Guimerà, ofrece escenas de un interés excepcional: 
energia en el lenguaje cuando aquella conviene a la situación, oposición de 
caracteres etc. 

 

 En aquesta mateixa línia, afirma que Morera: “Ha seguido paso a paso 

los incidentes del drama” cosa que li ha permès sortir-se’n bé. 

 Malgrat aquest inici, que és una part minsa de la crítica, tota la resta gira 

al voltant de l’element musical i també de la interpretació. No hi ha clarament 

                                            

77  La Vanguardia, 6-11-1911, p. 4 
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diferenciats els aspectes literaris, com a mínim l’argument, dels musicals. És 

així que anem tenint algunes referències de l’argument a remolc del comentari 

musical i encara d’una manera molt parcial. Es pot dir que el lector tindrà 

algunes dificultats a refer el fil argumental de l’obra després de llegir la crítica. 

 Pel que fa a l’aspecte musical, Rodríguez Alcántara remarca la doble 

vessant que hi ha en aquesta obra del mestre Morera: d’una banda, l’ús de la 

cançó popular, com per exemple “la cançó dels aucells”, i de l’altra les 

composicions pròpies del músic, del qual diu que fa gala dels seus 

coneixements orquestrals i d’harmonia. Malgrat això no deixa de qüestionar l’ús 

d’una sardana que qualifica de “baile candoroso por excelencia” per una 

escena de joc en un hostal. 

 Cap a la part final de la crítica, fa esment de la interpretació dels actors i 

actrius principals, dels quals en lloa la feina sense excepcions. És de remarcar 

l’opinió que li mereixen els cors que, a diferència d’altres crítics, considera molt 

encertats, igual que l’orquestra que segons ell és l’element sobre el qual es 

sustenta gran part del treball de l’obra. En aquest cas doncs, la feina del 

director, el mestre Mascheroni no passa desapercebuda. La crítica acaba 

comentant la reacció del públic que obliga els autors de l’obra, Guimerà i 

Morera, als actors i al director a sortir a escena en moltes ocasions per rebre 

els aplaudiments merescuts. 
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11.17. La Veu de Catalunya 

 Com ja he avançat, el pintor Manuel Urgellès signa les crítiques de 

Titayna a les pàgines de La Veu.78 De les seves explicacions, se’n desprèn que 

hi ha una proximitat o una certa amistat amb Morera, amb qui va coincidir 

durant la seva estada a l’Argentina i va tenir la confiança de confessar-li que 

Titayna fou l’obra en la qual trobà el color més pronunciat de la terra catalana: 

Recordo haverli dit que cap de les seves obres potser duia com aquesta el segell 
més pronunciat de nostra terra, y que, ja que no l’estrenà, esperava un dia 
aplaudirla a Barcelona quan hagués fet via pel món. 

 

 Se sobreentén que l’obra no s’arribà a estrenar a Buenos Aitres malgrat 

que, com hem vist, segons el mateix Urgellès, quan Morera arribà a l’Argentina 

ja la tenia o acabada o molt avançada, tenia la intenció d’estrenar-la al teatre 

de l’Avenida. 

 Segons Urgellès, l’altra cara la representava el llibret de Guimerà. Per a 

ell, tant les situacions com els personatges que hi presenta no representen  a 

realitat de la nostra terra. Malgrat tot, no dubta en acabar el seu comentari 

 elogiant el llibret de Guimerà: 

En Guimerà escribint el llibret en poques escenes vibrés, ja que un sol acte 
donava poc per a trama i desenrollo. Logrà, certament, un interès en la petita 
novela, però no s’hi veu el quadre vivent de la regió, car els principals 
personatges que la informen no són reals en nostra terra, o almenys poch 
freqüents en la condició que el Guimerà els posa... En fí que l’obra d’en 
Guimerà, pel nostre entendre, es un drama ben resolt, pero res més;pot ser de 
totarreu y serà bonic. 

 

                                            

78  La Veu de Catalunya, 17-1-1912, p. 
 La Veu de Catalunya, 18-1-1912, p. 
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11.18. Bulletin de la Société Française des Amis de la 

Musique 

 La breu crònica d’aquest butlletí es lamenta de les expectatives que 

havia aixecat la nova òpera de Morera la qual es preparaven a aplaudir i a 

reverenciar, però, el resultat final els ha semblat decebedor.  

 Li fan els mateixos retrets que altres publicacions especialitzades de 

casa nostra, com la Revista musical Catalana. En definitiva, la considera poc 

ambiciosa per a ésser representada al Liceu, on s’ha de trobar força 

desplaçada. Malgrat tot, no deixa de reconèixer-li que tot i la seva senzillesa és 

clarament i netament nacional. 

 

11.19. Revista Musical  

 V. M. de Gibert comença la seva crítica amb la queixa que el drama hagi 

estat representat en italià, cosa que, segons ell ha estat: “una grave ofensa a la 

dignidad del arte y del sentido común”. Considera que de Guimerà i del seu 

estil poc en queda en l’italià. 

 Pel que fa a la partitura, valora la capacitat de Morera per la seva 

espontaneïtat i inspiració, que li han permès crear una obra sense pretensions. 

La situa dins dels esquemes de l’opereta i creu que hagués millorat intercalant 

números musicals i fragments parlats. La valora més com un “gustós 
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intermezzo” que com un salt endavant, i elogia la frescor i fluïdesa melòdiques 

com també el color català de molts moments. Acaba remarcant el domini del 

músic com a coneixedor del teatre i recorda que l’èxit hagués estat superior si 

l’obra s’hagués representat en català i en un escenari més proporcionat. 

 

11.20. La Correspondencia de España 

 És l’única crítica publicada l’endemà de l’estrena encapçalada per un 

titular en el qual apareix Guimerà: “La nueva opera de Guimerà. Estreno de 

Titayna”.79 Sembla, però, una crítica feta per un periodista que no és un 

especialista en art escènic. Dedica gairebé el vuitanta per cent de l’espai a 

explicar l’argument i enllesteix el treball de Guimerà i Morera amb quatre 

comentaris descontextualitzats, però força positius per a ambdós autors. No 

s'ocupa de la interpretació dels actors ni de la direcció d’orquestra. Acaba la 

seva crítica remarcant els aplaudiments i qualificant l’òpera de gran èxit. 

 

11.21.  La Época 

 En una notícia molt breu i sota el títol “Una nueva ópera de Morera”, el 

diari recull la informació dels autors i remarca l’èxit obtingut, tot recordant que al 

final de cada quadre els autors hagueren de sortir a l’escenari a saludar al 

públic. 

                                            

79 La Correspondencia de España, 18-1-1912, p. 
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11.22. El Globo 

 Després d’anunciar diverses notícies de Barcelona, entre les quals 

destaca la visita de la princesa Beatriz i la seva assistència al concert ofert per 

l’Orfeo Català al Palau de la Música Catalana, només recull aquesta informació: 

“En el Liceo se estrenó anoche la ópera Titayna, original de Guimerà y el 

maestro Morera”. 

 

11.23. La Ilustración Artística 

 Acompanyant les fotografies de Guimerà i Morera i dels principals 

protagonistes de l’òpera , trobem un comentari que valora el vigor de l’obra, la 

vivesa de les seves accions i la rudesa dels seus personatges, malgrat les 

curtes dimensions que té.80 També sap valorar els moments de tendresa dels 

amors de Titayna i Eudald, com també la petita comicitat que hi ha entre els 

desitjos amorosos de l’hostalera envers l’Eudald i el rebuig d’aquest cap a ella.  

 De la música en remarca la capacitat de Morera d’adaptar-se 

perfectament als diferents moments que marca el llibret i l'adequació de “la 

instrumentación a los cánones del drama lírico moderno”. 

 

                                            

80  La Ilustración Artística, Any XXXI,n.1.569, 22-1-1912, p.  
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11.24. El Imparcial 

 La informació fou tan breu que la cito textualment: “Anoche se estrenó 

en el Liceo la ópera Titayna lletra de Guimerà música del maestro Morera. El 

éxito fué brillante. Hubo muchas llamadas a escena”. 

 

11.25. El Liberal 

 En una nota breu que dóna notícies de Barcelona rebudes a la redacció 

de Madrid per via telefònica informa de l’estrena de l’òpera Titayna amb lletra 

de Guimerà i música de Morera. Per la seva brevetat només recorda que tingué 

força èxit i que ela autors van ser aplaudits i cridats a l’escenari. 

 

11.26. Mundo Gráfico 

 La informació de Mundo Gráfico gira quasi exclusivament al voltant de la 

figura  de Morera i de la seva producció. Fa una crítica molt positiva del treball 

del mestre, reconeixent-li el domini del gènere líric, i remarca la gran feina feta 

en l’ús del cant i les danses populars. Acaba assenyalant però, que les millors 

pàgines de la partitura són les de caràcter simfònic. Guimerà només hi és citat 

com a insigne autor del llibret. 

 Un tret curiós d’aquesta notícia és l'errada d'anomenar Morera, amb 
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lletra força destacada, amb el nom d’Emilio sota la fotografia del seu rostre. 

 

11.27.  Las Noticias 

 Al diari Las Noticias, trobem una crítica publicada dos dies després de 

l’estrena, segons sembla, per un crític musical.81 A l’inici, fa una cita de 

Guimerà al qual qualifica de “eximio dramaturgo” i autor de l’argument de l’obra. 

Al final, es remarca que va pujar a l’escenari, juntament amb Morera, per rebre 

els aplaudiments d’un públic nombrós. La resta de la crítica bé la podríem 

trobar en una revista especialitzada de música. Oblida totalment, i crec que 

voluntària, tant la trama argumental com qualsevol aspecte lligat al llibret. 

 D'altra banda, es veu que es troba còmode en la crítica a la interpretació, 

que no defuig en cap moment. Moltes són les línies que dedica a la Sra. 

Berlendi, que fa el paper de Titayna, en les quals es desfà en elogis; això 

mateix ho trobem en la interpretació de tots els altres personatges, dels cors i 

de l’orquestra, que la qualifica de brillant i segura sota les mans del mestre 

Mascheroni. Malgrat això i tot i qualificar-la com a “obra de gran sabor catalán”, 

no fa cap esment de la utilització de les cançons populars catalanes ni de les 

sardanes en la composició del mestre Morera. 

 

                                            

81  Las Noticias, 19-1-1912, p. 
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11.28. El País 

 L’edició del 17 de gener de 1912 només fa referència a l’estrena de 

Titayna que se celebrarà al Liceu amb música de Morera i llibret de Guimerà. El 

22 apareix una crònica signada per Arturo Mori a Barcelona el 19-1-1912, amb 

el títol “El maestro Morera y su ópera Titayna”.  

 La crítica, duríssima, se sustenta sobre tots els tòpics que fan de la 

nostra cultura nacional, una cultura localista, de poca volada i que 

necessàriament condueix al fracàs. Sembla més un discurs polític centralista, 

gens rigorós, que no pas una crítica sobre una obra d’art, cosa que 

desautoritza l’autor del pamflet. Vegem algunes mostres: 

Morera tiene empeño en ser únicamente un músico catalán, exclusivamente 
catalán, y por este camino tendrà un sin fin de desengaños, como los han 
tenido esos poetas locales que, encerrados entre los picos de las montañas 
catalanas, han visto huir su celebridad en alas del viento, que es universal. [...] 
Teniendo ahora el maestro Morera un cargo importante en el Ayuntamiento que 
le permite dedicarse comodamente, sin dificultades de bohemio, a sus estudios 
musicales, está obligado a trabajar con mayor brillantez que hasta ahora y a 
despojarse de habitudes viciosas que podrían malograr su fama de tecnico 
excelente y modernizador.  

 

11.29. Siglo Futuro 

 Talment com fa El Globo, informa de la princesa Beatriz i anuncia que: 

“Se ha estrenado en el Liceo una ópera en un acto y dos cuadros, titulada 

Titayna; el autor del libro es el Sr. Guimerà y de la música el Sr. Morera". 
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12. LES TRADUCCIONS 

 Titayna no figura en diversos repertoris de traduccions d'obres de 

Guimerà.82 De tota manera, tenint en compte la importància de l’autor i el 

compositor que ens ocupen i la seva projecció, no és gens d’estranyar que, 

igual que altres obres de Guimerà, fos traduïda a diferents llengües. En la 

proposta-contracte de Guillermo Augusto Da Rosa, com ja he avançat, es 

compromet a traduir Titayna a tres llengües:  

Dicha ópera deberá ser traducida por mi cuenta en castellano, alemán e italiano 
quedando de mi propiedad los libretos traducidos en dichos idiomas para los dos 
años de nuestro contrato.  

 

 La traducció italiana de l’estrena del Liceu és obra del polifacètic i 

italianòfil Francesc Casanovas Gorchs (Barcelona, 1853-1921), vinculat a 

aquest teatre.83 A proposta de Morera, Guimerà li havia demanat la versió 

italiana de La Boja en una carta del 16 d’octubre de 1894.84 

 A més de la partitura manuscrita A17 – MOR 35/1, de 227 fulls i amb el 

títol "Titayna. Opera en un atto e due quadri / parole di Angelo Guimerà", que 

he esmentat a propòsit de la data, en el mateix fons, es troben dos manuscrits, 

sense anotacions musicals, amb el text en italià (A22 MOR 438, 439), el segon 

                                            

82 P. ex., Carles CAPDEVILA, Àngel Guimerà, Biblioteca Política de Catalunya, 1938; Jaume 
RULL, “Les traduccions del teatre de Guimerà, Vida Nova, núm. 29 (novembre 1963), p.43-44 
; "Traduccions de l'obra d'Àngel Guimerà", 150 aniversari, p. 56-57; "Obra teatral pròpia", p. 
111-113. Per al context, veg. en especial Ramon PINYOL, "Autors contra traductors en la 
polèmica sobre la crisi del teatre català de 1911", Miscel·lània Segimon Serrallonga, Vic, 
Eumo, 2001, 157-177. 

83  Francesc FONTBONA, Francesc Casanovas (1853-1921). Catàleg de l'exposició de dibuixos i 
litografies, Barcelona. BC, 1982, en què s'esmenta la traducció de Titayna a la p. 8. 

84  A. GUIMERÀ, Epistolari, p. 97-100. En el fons Guimerà de la BC (31), es conserva una carta 
de F. Casanovas d'uns dies abans (31). 
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dels quals sembla la versió en net del primer, de què recull alguna de les 

correccions. També hi he localitzat particel·les de la versió italiana, amb el 

segell d’Enric Morera, i algunes amb el de la copisteria Joaquín Costa de 

Buenos Aires (A17 – MOR 35/5, 8).  

 Pel que fa a la versió castellana, s'hi localitzen particel·les manuscrites 

en aquesta llengua (A17 – MOR 35/6, 7), les de la segona carpeta amb el segell 

de l'esmentada copisteria, i una partitura manuscrita, amb la indicació 

"reducción de orquesta", de 228 fulls sense datar (A17 – MOR 35/2).  

 S'hi guarda també un llibret manuscrit de 38 pàgines en francès, amb el 

títol "Titayna. Drame lyrique en deux tableaux / Musique de Henri Morera" (A22 

– MOR 439). Malauradament, tampoc la versió francesa no va signada i no porta 

cap referència al traductor.  

 La versió alemanya, d'Eberard Vogel, figura en les relacions de 

traduccions del fons Guimerà de la BC (8/2) i d'Els seus primers XXV anys. 

Barcelona 1935, de l'IEC i és esmentada per Miracle.85 En la correspondència 

de Guimerà de la BC (35; veg. apèndix), es troba una postal de Vogel enviada 

des d'Aquisgrà (Aachen), amb matasegell del "14.10.[19]13" : 

                                            

85  Josep MIRACLE, Guimerà, Barcelona, Aedos, 1958, p.462. Sobre la recepció alemanya de 
Guimerà, a més de treball més centrats en Tiefland, veg., en particular, Maria-Lourdes 
MÖLLER-SOLER , "Caciquisme i color local a Terra baixa d'A. Guimerà i Tiefland de Rudolf 
Lothar i d'Eugen d'Albert", Petra NEUMANN, , Untersuchungen zu Werk und Rezeption des 
katalanischen Dramatikers Àngel Guimerà, Maridès SOLER (Trier), "La dinàmica dramàtica de 
“La filla del mar” d’Àngel Guimerà i de Liebesketten de Rudolph Lothar i Eugen d’Albert: Una 
comparació"; Assumpta TERÉS, "Les traduccions d'Eberhard Vogel"; GALLÉN, Enric. “Guimerà, 
el nostre contemporani”, dins Arnau Pons i Simona Skrabec (ed.), Carrers de la frontera. 
Passatges de la cultura catalana, vol. 2, Barcelona, Institut Ramon Llull, 2008, p. 112-117, 
122-127. 
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 Admirat mestre, volgut amic,  

 He terminat el texte de Titayna, i la de casa l’està copiant a la màquina. 

 Encara no he arribat a comprendre tot el sentit de la cobla plana 19: 

 Si’ns mirem lo sol i jo 

 ell i jo abaixem la cara, 

 i ens mirem i remirem, 

 jo y ell si’l porrò’ns ampara. 

 Lo que no entec es el quart vers, especialment el sentit de amparar en aquest 
lloc.  

Altres cartes de Vogel a Guimerà o a amics seus d'aquesta mateixa capsa 

mostren l'interès per promocionar al Nobel el seu amic, del qual havia traduït 

Terra baixa, Mossèn Janot i unes escenes de Maria Rosa.86  

 

                                            

86  Precisa les obres traduïdes en una carta a Pere Aldavert del 4-3-1913 (35), Veg. també Enric 
GALLÉN, “Guimerà i el premi Nobel. Crònica provisional d’una candidatura”, Joaquim Molas. 
Memòria, escriptura, història, vol. I, Barcelona: UB, 2003, p. 487-508. 
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13.  CONCLUSIONS 

 Titayna se subtitula “drama líric” i dins les obres completes és recollida a 

l’apartat de "Llegendes i Rondalles", però majoritàriament es parla de Titayna 

com a òpera. Segons La Escena Catalana, Guimerà va escriure Titayna a 

petició de Morera, a qui la casa Ricordi de Milà li hauria encarregat una òpera 

per a estrenar a Buenos Aires, en italià, però no s'ha trobat cap documentació 

que ho corrobori. En aquesta mateixa notícia, s'anuncia la propera estrena a 

Buenos Aires (unes fonts esmenten el teatre Colón, mentre que d’altres el de la 

Avenida). No consta, però, que l'obra fos estrenada a l’Argentina, tot i les 

pretensions de Guillermo Augusto Da Rosa.  

 El seu i altres testimonis en situen la redacció entorn de 1909, si bé 

diversos estudis la ubiquen posteriorment i Caravaca, en canvi, la data el 1908. 

En tot cas, es va publicar el 1910 i he pogut precisar la data de representació al 

Liceu, a partir de diverses publicacions periòdiques, el 17 de gener de 1912 i 

que se'n feren tres representacions més (els dies 18, 21 i 24 del mateix mes). 

La informació sobre les traduccions, en canvi, és força confusa, però tenim 

vestigis de la versió al castellà, al francès i, per Vogel, a l'alemany. 

 Com hem pogut veure, la crítica és força diversa. En alguns casos ens 

trobem amb ressenyes molt completes i especialitzades, mentre que, en 

d’altres, els comentaris són molt superficials i força breus. Gairebé totes les 

publicacions consultades valoren positivament l'obra, amb matisos, tant pel que 

fa al llibret, com a la música, la interpretació i la direcció d’orquestra. És a les 



 

 

73 

 

  

revistes especialitzades, com Joventut Teatral, la Revista Musical Catalana, La 

Revista Musical de Bilbao i Le Bulletin de la Sociéte Française de Amis de la 

Musique, on es troben unes crítiques que entren més en els detalls artístics, 

mentre que en els diaris hi ha tendència a valorar l’actitud del públic davant de 

l’obra. L’opinió generalitzada és que Titayna tingué una bona acollida per part 

del públic, amb l’única excepció del diari El País de Madrid que, per motius 

estrictament ideològics, en fa una crítica totalment fora de to.  

 Segurament les condicions, no el repartiment ni la direcció d’orquestra, 

que van envoltar la seva posada en escena no foren les millors; com ja se'n 

dolia algun crític. Recordem que l’obra no es va posar en escena en la seva 

llengua original i que es representà com a segona part d’una sessió compartida 

amb una òpera de fama del moment, la Cavalleria Rusticana, de 

Giovanni.Verga, la potència de la qual li restà protagonisme. També és força 

estrany que no apareguin enlloc els autors dels decorats de l’obra, més si tenim 

en compte, que en aquells moments a Barcelona hi havia uns grans 

escenògrafs com, Oleguer Junyent, Rafael Moragas, Ricard Alarma, Fèlix 

Urgellès i Maurici Vilomara. Potser ens hauríem de preguntar si els 

responsables de la sala de la Rambla i els autors de l’obra no es van equivocar 

i haguessin encertat en esperar unes millors condicions per a la seva 

representació. 

 Tot i l’aparició d’una protagonista gitana, l'ambientació gitanesca és 

escassa, atès que, al llarg de tot el drama, no es percep cap tipus 

d’aproximació a la vida i costums del poble gitano i per tant no en fa una 
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descripció de la seva realitat diferent a les de les obres de Vallmitjana o Nonell, 

molt més versemblants. Més aviat, el que hi ha és el recurs a un motiu tòpic de 

la temàtica gitana, a l'estil, per exemple, de Carmen (1845), de Prosper 

Mérimée. Entenem que,  tal i com està plantejat el drama, el fet que Titayna 

sigui una gitana és més aviat anecdòtic. Es tracta bàsicament d'un estereotip 

literari, que pren diverses modalitats (com il·lustren també, sobretot en el 

vessant líric, el poemes "La gitana de Sevilla" i "Gitanesca" i, en el picaresc, La 

sala d'espera). També podria haver estat d’una altra ètnia, o fins i tot, un 

personatge ombrívol amb voluntat de regeneració per la via de l’amor. De tota 

manera, com és prou conegut, Guimerà es complau especialment en la figura 

del marginat. 

 Així i tot, sobta el poc reconeixement posterior que ha tingut aquesta 

obra, (tal com succeí amb La Fada de Jaume Massó i Torrents i música d’Enric 

Morera interpretada per primera i única vegada el 14 de febrer de 1.897 a 

Sitges),  més si tenim en compte que els seus autors han estat, i continuen 

essent, dos dels més il·lustres artistes de la nostra cultura i que l’obra es va 

representar en el teatre líric més important del país. De fet, resulta estrany no 

haver trobat més informació i més referències sobre Titayna que les escasses 

mencions, que, molt de passada, hi ha en els diferents estudis literaris i 

musicals, històries de la literatura o memòries biogràfiques, tant de Guimerà 

com de Morera.  Afortunadament, els fons de Guimerà i de Morera que es 

troben a la Biblioteca de Catalunya, tot i que exigus pel que fa a Titayna ens 

donen pistes que ens ajuden al seu estudi. 



 

 

75 

 

  

 No va ser la manca de compositors (a més de Morera, Pedrell, Lamote de 

Grignon, Granados, Pahissa, Esquerrà i Bartolí entre d’altres) ni d’escriptors de 

gran renom (com, a més de Guimerà, Mestres, Gual, Carner, Rusiñol i Viura) el 

que va fer que el teatre líric català esdevingués una realitat perdurable en el 

temps, sinó que més aviat les adversitats arribaren per motius econòmics i per 

la forta tradició encara vigent de representar les obres musicals a Catalunya en 

llengua italiana. 

 Espero poder emmarcar més aquesta obra en l'evolució de Guimerà i del 

teatre català i potser aportar algun element més per a la comprensió d'aquesta 

obra en una possible tesi sobre aquesta etapa força oblidada de la producció 

teatral guimeraniana. 
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15. APÈNDIX 

Documentació que es troba en el Fons Guimerà de la Biblioteca de Catalunya a 
Barcelona: 

• Poemes: 

o La gitana de Sevilla. 

o Gitanesca. 

• Títol de propietat intel·lectual de Titayna. 

• Sinopsis. 

• Postal Eberard Vogel. 

• Inventari de les obres i dels traductors.  

 

Altra documentació de la Biblioteca de Catalunya a Barcelona: 

• Ressenyes de  premsa. 

o El Cu-cut. 

o De Tots Colors. 

o Diario de Barcelona. 

o La Escena Catalana. 

o L’Esquella de la Torratxa. 

o Ilustració Catalana. 

o Joventut Teatral. 

o La Revista Musical Catalana. 

o Las Notícias. 

 

Documentació de l’Arxiu Històric de Barcelona. 

• Ressenyes de  premsa. 

o El  Correo Catalán. 

o El Noticiero Universal. 

o Renaixament. 
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Documentació de l’hemeroteca Universitat Autònoma.  

• Ressenyes de  premsa . 

o El Poble Català. 

o La Publicitat. 

o La Veu de Catalunya. 

 

Documentació de http://hemerotecadigital.bne.es 

• Ressenyes de  premsa . 

o El Progreso. 

o La Tribuna. 

o Revista Musical. 

o La Correspondencia de Espanya. 

o La Época. 

o El Globo. 

o La Ilustración Artística. 

o El Imparcial. 

o El Liberal. 

o Mundo Gráfico. 

o El País. 

o Siglo Futuro. 

 

Documentació de http://www.lavanguardia.es 

• Ressenyes de  premsa . 

o La Vanguardia. 

 

Documentació de http://gallica.bnf.fr 

• Ressenyes de  premsa . 

o Bulletin de la Société française des amis de la musique. 

 

Per raons d’extensió i qüestions de drets d’autor, excloc les cartes de Enric 

Morera i les partitures del fons d’aquest músic conservades a la Biblioteca de 

Catalunya. 




















































































































































































