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La cabeza del Bautista 
 
 
Òpera en un acte. Llibret basat en l’obra homònima de Ramón María del Valle‐Inclán, adaptat per 
Carlos Wagner. Música d’Enric Palomar. Estrena absoluta. 
 
Enric Palomar, nascut a Badalona el 1964, deixeble de Benet Casablancas i Joan Albert Amargós, ha 
dut a terme una enorme tasca de compositor i d’arranjador en camps musicals tan diversos com la 
música  de  cambra,  el  flamenc  (col∙laborador  de Miguel  Poveda),  el  jazz,  la música  popular  i, 
naturalment, l’òpera.  
 
Palomar ha escrit una nova òpera sobre la peça teatral La cabeza del Bautista de Valle‐Inclán, seguint 
molt literalment el text de l’escriptor. Valle‐Inclán publicà  l’any 1924 a «La Novela Semanal» dos 
«melodramas  para marionetas»,  La  rosa  de  papel  i  La  cabeza  del  Bautista,  subtitulades  «novelas 
macabras». El  1927  les  integrà  en un  conjunt  amb  el  títol de Retablo  de  la  avaricia,  la  lujuria  y  la 
muerte. Aquest  retaule  vol  plasmar  el món  de  les  relacions  humanes  regit  per  dos  dels  pecats 
capitals  —l’avarícia  i  la  luxúria—  amb  la  presència  macabra  de  la  mort. 
El  títol  de  La  cabeza  del  Bautista  és  una  referència  explícita  a  l’obra  teatral  decadentista  Salome 
d’Oscar  Wilde  (1891)  —portada  després  a  l’òpera  per  Richard  Strauss  (1905)—,  que  havia 
commogut  i  escandalitzat Europa,  en  la qual  la protagonista,  filla d’Herodies,  sent un  obsessiu 
desig sexual per Joan Baptista que la porta, un cop decapitat el profeta, a besar amb passió la seva 
boca. Valle‐Inclán evoca alguns aspectes d’aquestes figures i crea un grand‐guignol expressionista, 
situa  l’escena  en  un  ambient  sòrdid  i  converteix  la  tragèdia  en  un  melodrama  maliciós  i 
esperpèntic.  En  un miserable  ambient  de  la Galícia  rural  i  arcaica,  poblat  per  personatges  que 
intenten sobreviure sense valors ni conviccions, Don Igi, amo del cafè i del billar del poble, rep la 
visita  d’un  inquietant  i  ben  plantat  viatger,  el  Jándalo,  procedent  de  l’Argentina.  Aquest  es 
presenta per fer‐li xantatge d’un crim que Igi va cometre en la seva estada a Toluca, en la persona 
de la mare del Jándalo, i que li va costar presó sense impedir‐li, però, tornar com a ric «indiano». 
Igi se sent acabat, però la guapa i ambiciosa Pepona, que no vol que es perdi ni una moneda del 
seu protector, el convenç que el mati mentre ella el sedueix. Efectivament, Igi li clava amb precisió 
un punyal mentre Pepona continua besant i reclamant petons al cadàver que té abraçat.  
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Síntesi argumental i llibret 
 
 
La cabeza del Bautista, òpera en un acte i vuit escenes d’Enric Palomar sobre el text homònim del 
«melodrama  para marionetas»  de  Ramón María  del  Valle‐Inclán,  adaptat  per  Carlos Wagner, 
s’estrena al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el 20 d’abril de 2009 sota  la direcció escènica del 
mateix Carlos Wagner  i direcció musical de  Josep Caballé. L’òpera segueix bàsicament  l’obra de 
Valle‐Inclán  inclosa  en  el  Retablo  de  la  avaricia,  la  lujuria  y  la  muerte,  amb  algunes  petites 
supressions, però integra a l’escena una sèrie de cançons i tonades populars, només esbossades a 
l’original, que comporten la incorporació, a més de la rondalla de mossos ja assenyalada per Valle, 
d’un  cor mixt  entre  els  parroquians  i de  la  figura del Ciego  i del  seu mosso,  personatges d’El 
embrujado, una altra peça del Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. La introducció es basa en el 
poema Rosa de llamas de Valle‐Inclán. 

 
 
Introducció 
A tall d’obertura, l’òpera s’inicia amb un cant coral, que anuncia una cruenta tragèdia provocada 
per l’afany de venjança i de diners de la víctima. 

 
Escena primera 

Al cafè de billars, propietat de Don Igi el Indiano o Gachupín –dit així perquè ha fet fortuna a les 
Amèriques–, una nit estelada alguns parroquians juguen al billar i els mossos trempen guitarres i 
assagen càntics per a la ronda nocturna. 

 
Escena segona 

Entra  el Ciego  de Gondar,  que  els  presents  consideren  unànimement  un  personatge maligne  i 
desvergonyit,  que  canta  una  copla,  «En  Quintán  de  Castro  Lés»,  corejat  pel  mosso  que 
l’acompanya i guia. Don Igi el tracta amb duresa i el cec canta ara una melopea sobre la desgràcia 
de ser pobre de solemnitat, que el cor acompanya. Així, el monòleg del cec  teixeix una mena de 
profecia oracle en relació amb els esdeveniments  futurs. Don  Igi,  la Pepona  (la seva amant)  i els 
parroquians del bar el fan fora de mala manera.  

 
Escena tercera 

Apareix  el  Jándalo, un  jove ben plantat que ha  arribat  a  cavall  i que  afirma  ser  foraster, dir‐se 
Alberto Saco  i haver  recorregut  tot Amèrica. El  Jándalo aviat  inicia un decidit coqueteig amb  la 
Pepona mentre  demana  de  parlar  amb  Don  Igi  d’un  compte  pendent. Mentrestant  els  clients 
canten amb sornegueria. 

Don Igi, que inicialment es mostra pretensiós i segur de si mateix, inicia –amb els primers signes 
de  temença  i angoixa– el  seu  irrefrenable procés  cap a  la bogeria. El  Jándalo  li assegura que ha 
vingut precisament a demanar‐li diners  i que  si no els obté, està disposat a dir públicament  les 
causes de la seva relació, ja que està lliure de la darrera condemna. Fa broma sobre els atractius de 
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la Pepona, convida els presents a una copa i se’n va amb els parroquians que fan gatzara i canten 
una masurca. 

 
Escena quarta 

Resten  sols  la  Pepona  i Don  Igi,  que  està mort de  por. Empès  per  la  inesperada  presència del 
foraster, Don Igi es confessa davant la Pepona amb una versió exculpatòria d’uns fets terribles del 
seu passat: l’assassinat de la Baldomerita, la seva primera dona. Don Igi acusa del crim el Jándalo, 
segons ell fill del primer matrimoni de la Baldomerita: “La va matar per heretar”. Un fill, segons 
l’interessat relat de Don Igi, desnaturalitzat, detestat per la mare. En descobrir aquest que els béns 
de la difunta estaven hipotecats per Don Igi, el seu segon marit, per fer‐los rendir més, el denuncià 
pel crim comès a la Justícia mexicana, enemiga de sempre dels espanyols adinerats. Don Igi va ser 
condemnat i a més de complir la condemna va haver de liquidar el negoci que tenia a la ciutat de 
Toluca. 
La  reacció de  la Pepona és clara, no vol que Don  Igi –que se sent vell  i aterrit,  i està disposat a 
pagar per no perdre el seu prestigi al poble– deixi anar ni un cèntim. Fa beure a Don Igi per donar‐
li valor i fer‐li oblidar la difunta, de la qual el Jándalo té els ulls. Li proposa que ella entretindrà el 
xicot, que la busca, i, mentre, ell li pot clavar el punyal per l’esquena, igual com va fer amb la vella. 
Don Igi, agraït per la idea i el coratge que li inspira la Pepona, decideix dur a terme la proposta i 
enterrar‐lo sota els llimoners.  

 
Escena cinquena 

En  el  silenci  de  la  nit  s’escolten  els  cops  d’aixada  de  la  Pepona  per  cavar  la  futura  tomba  del 
Jándalo.  Se  sent  des  de  fora  el  cor  que  canta  una &copla$  amenaçadora  i  la  proximitat  de  la 
rondalla de mossos, entre els quals hi ha el Jándalo. La Pepona apareix a la porta amb l’eina a la 
mà. Don Igi li demana silenci amb un dit a la boca i els de la rondalla tornen a cantar, borratxos. La 
dona li recorda que tingui a punt la daga. 

 
Escena sisena 

A  la  llum de  la  lluna,  la Pepona es mostra provocativa  i el Jándalo se  li acosta seductor. Don Igi 
mira la conversa, horroritzat, i una vegada més ella es mostra segura i dominant la situació, però 
contenta de ser objecte del desig del mascle. La Pepona  li diu que  torni quan no hi hagi públic. 
 

 
Escena setena 

Don  Igi  està  gelós  de  les maniobres  seductores  de  la  Pepona  i  el  Jándalo.  Ella,  efectivament, 
continua amb la seva idea claríssima: el festejarà aquesta nit, el vell ha de fer veure que no ho veu i 
no  s’ha de moure  fins al moment precís de clavar‐li per  l’esquena el punyal que  té amagat a  la 
màniga.  
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Escena vuitena 

Don Igi ofereix una copa al Jándalo quan arriba. Continua amb les insinuacions d’abans, malgrat la 
irritació de Don Igi, i el Jándalo insisteix amb la qüestió dels diners i demana tres mil pesos i també 
emportar‐se la dona amb ell. 

El Jándalo abraça apassionadament la Pepona, que respon al seu desig i alhora indica al vell amb el 
seu dit a  l’aire  l’esquena del  Jándalo. La Pepona perd  l’esma als seus braços  i aviat sent com es 
refreda sobre la seva boca la boca del Jándalo mort. 

La Pepona entona aleshores un apassionat cant ple d’erotisme al cadàver, «Flor de mozo», al qual 
demana insistentment que la torni a besar, «¡Bésame otra vez, boca de piedra!», mostrant un gran 
sentiment de culpabilitat per haver‐li donat  la mort  i  ignorant completament Don Igi, que queda 
estupefacte davant  l’escena.  S’escolta de  sobte  en  l’escena una  cançó  que  canta  el  cor  sobre  les 
campanes que toquen a morts. Don Igi insisteix a cavar el forat i cremar la roba del difunt fins que, 
horroritzat davant l’actitud insistent de la dona, la insulta: «Vil ramera», i afirma que més li hauria 
valgut cedir al xantatge.  
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Comentari musical       Enric Palomar 
 
Don Ramón María del Valle‐Inclán  ( el  seu nom  real era Ramón Valle Peña)  representa un dels 
exponents més importants del primer terç del segle XX a les lletres espanyoles. En front de la línia 
marcada per la Generació del 98 (Azorín, Machado, Unamuno entre d’altres), Valle‐Inclán posseeix 
una tendència més esteticista amb efectes molt lluminosos de llenguatge i una preocupació formal 
detallista. Allò que s’ha convingut a denominar el Modernisme en literatura i que té com a figura 
galvanitzadora  a  Rubén Darío,  principal  precursor  del  que, molt  temps  després,  acabaria  sent 
l’esclat literari iberoamericà. 
Valle‐Inclán va escriure abastament  i  la  seva producció abraça  tots els gèneres  literaris. La  seva 
poesia  (tan oblidada com genial),  la prosa del  cicle de Sonates,  les novel∙les Tirano Banderas  i El 
Ruedo ibérico en són una bona mostra. Però allà on Valle‐Inclán va suposar una línia divisòria va 
ser en  la seva producció pel teatre: Divinas palabras, Luces de Bohemia    i una multitud d’obres de 
diferent  longitud  i  ambició  estètica. Moltes  d’aquestes  obres  convergeixen  en  una  paraula  que 
defineix la seva naturalesa polièdrica: “el esperpento”. 
De forma genèrica, els “esperpentos” són peces teatrals d’un aroma agre, d’acció violenta o inclús 
macabra,  on  els personatges  sovint  són màscares d’un  concepte  o  figures  construïdes  amb  traç 
ràpid, fulgurant, gairebé sense permetre dintre del personatge una certa polifonia que inclogui la 
normalitat. 
En qualsevol de les arts, és realment difícil que un concepte estètic (que en el seu cas li condueix 
inexorablement a la creació d’un gènere literari) neixi del no‐res. Valdria la pena aquí considerar la 
influència de Goya, els seus apunts macabres sobre la realitat espanyola i, com bé assenyala Díaz‐
Plaja,  la  influència que  el pintor va  exercir  al món  literari de Baudelaire, Rubén Darío, Gautier 
entre  d’altres.  Però  és  important  ressaltar  que  l’  “esperpento”  té  una  relació  directa  amb  la 
convulsió  que  va  suposar  per  Valle  el  coneixement  (in  situ)  de  la  realitat  iberoamericana,  en 
concret de determinats autors mexicans (Díaz Mirón com a més destacat) amb una literatura fresca 
i novadora en els  recursos, però  sobretot amb una aposta estètica pels móns obscurs,  l’abjecció, 
l’obscurantisme de les passions, la infrarrealitat. 
 
La Cabeza del Bautista és una recreació esperpèntica de la mort de Juan el Bautista. S’ambienta a la 
Espanya de principis del segle XX amb tot el torrent devastador a nivell social de la pèrdua de les 
últimes  colònies.  Herodes  Antipas  és  en  mans  de  Valle‐Inclán  un  vell  indià  enriquit  a  les 
Amèriques i que ara regenta un bar amb billars, on els parroquians delimiten càntics i es presten a 
fer ronda pels voltants. La Herodías, la perversa dona de Herodes, qui pressiona per la condemna 
fatal  al  Bautista,  és  la  Pepona,  dóna  bon‐vivant,  exagerada  en  trets  erotitzants,  tot  i  que  a  les 
escenes  inicial  i  final el seu comportament  té més concomitàncies amb el personatge de Salomé. 
Juan el Bautista és el  Jándalo  (mot derivat de  la  seva manera de parlar), un vell  conegut de  les 
Indies que porta amb sí mateix el gest xulesc més que els diners. Amb  la cobdícia més absoluta, 
provoca  a don  Igi  amb un  xantatge  ferotge; morirà    a  la última  escena  en mans de  la Pepona, 
moment  en  el  que  ella  entona  un  cant de  enyorament macabre,  atès  que  la  seva  pulsió  sexual 
estava dirigida a ell i mai a don Igi. 
 
Amb  Carlos Wagner  (director  escènic  de  l’òpera),  varem  acordar  fer  alguns  ajustos  del  text, 
apropar‐lo a una realitat escènica diferent com és el cas d’una òpera. Les qüestions més bàsiques, 
eliminar algunes repeticions (o de frases o de conceptes) que amb text cantat seria superflu. Però 
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sobretot  varem  apuntalar  dues  estratègies  que  creiem  essencials:  la  incorporació  d’un  cec  a  la 
escena inicial del  bar i col∙locar un cor “a la grega”, si se’m permet el terme. 
El cec i les seves concomitàncies folklòriques és gairebé un arquetip en Valle‐Inclán, a més de ser 
un  tema  recurrent en  l’espectre galaic  (dʹon és originari  l’escriptor). Nosaltres hem  incorporat  la 
figura del cec de la obra El embrujado (del retaule dʹon és també La Cabeza del Bautista). Atenent al 
caràcter  tenebrós  de  l’obra,  el  cec  aquí  té  un  comportament  d’oracle,  de  malvada  predicció 
d’esdeveniments posteriors. El cec, doncs, apareix com a  un element fonamental en el tancament 
conceptual de l’acció des de lʹinici. Acabarà expulsat i vexat pels parroquians i els rondadors, però 
la “predicció” està llençada. 
El  cor no  és protagonista a nivell  escènic. Està  sempre  en un  segon plano  (inclús visual)  i  té  la 
missió de recrear mitjançant poemes de Valle‐Inclán determinades connotacions escèniques. Se’ns 
va  ocórrer  perquè  sempre  descobríem  a  l’obra  una  enigmàtica  “doble  capa”:  per  sota  d’una 
linealitat  simple, d’un  llenguatge  castís, popular  i  inclús  irreverent, apareixia  sempre un  sostrat 
poètic d’alta volada. Una espècie de tragèdia viva disfressada d’un fals humor costumbrista. Ens 
va semblar una bona  idea superposar aquest contrapunt a  l’escena, cercar en moments puntuals 
una certa idea de contraris. 
Arribats a aquesta  tessitura de presentació de  la obra, valdria  la pena afirmar que La Cabeza del 
Bautista no és un llibret amb contorns estàndards. No hi ha en cap moment “quietud” que permeti 
àries  en  el  sentit  històric  del  terme.  Tot  té  un  ritme molt  travat,  scherzandi  si  se’m  permet  el 
paral∙lelisme musical. A més, des del  clímax de  l’obra  (la preparació de  la  tomba), Valle‐Inclán 
s’instal∙la en una espècie de precipitato on seria ineficient qualsevol símptoma d’estatisme. Serà al 
final quan la Pepona, assumint el seu error estratègic, entona la seva enyorança macabra: “ ¡Flor de 
mozo…! ¡Bésame otra vez, boca de piedra! ¡Yo te maté cuando la vida me dabas! ¡La boca te muerdo! …”. Al 
costat d’ella i del cadàver, la perversa i atònita bogeria de don Igi. 
 
ASPECTES MUSICALS DE TIPUS GENÈRIC 
 
Quan vaig ser cridat al Gran Teatre del Liceu per parlar sobre la possibilitat de fer una òpera sobre 
el text de Valle‐Inclán, recordo les paraules del seu director artístic, Joan Matabosch. “Creiem que 
aquesta obra s’adequa molt bé a la teva manera de compondre música”.  
Afirmo  la meva  comoditat  en  basar‐me  i  explorar  la  tradició  i  la  gran  varietat del  nostre  legat 
musical‐cultural, sempre però generant un discurs actual  i contemporani. A  la meva biografia hi 
han hagut situacions de convergència que m’han portat a una  immersió en  la variadíssima  i rica 
paleta  de  ritmes,  aspectes melismàtics,  harmonies,  etc.  d’aquest món  riquíssim. Més  comoditat 
encara si la obra teatral (i els aspectes concomitants a la trama) es mou també en aquesta direcció. 
Per mi, Valle‐Inclán no dibuixa lloc i personatges mogut per una convenció escènica, sinó que traça 
part  de  la  història,  la  ressalta  i  la  direcciona  cap  a  paràmetres  inequívocament  hispànics.  En 
paral∙lel,  doncs,  procuro  a  la  meva  música  dotar‐la  d’unes  senyes  d’identitat,  de  “maison 
connue”(per utilitzar les paraules de Lutoslawski) que permetin identificar un tipus d’arrelament. 
Tanmateix,  i  per  la  mateixa  raó  estètica,  utilitzo  amb  freqüència  ritmes  de  la  nostra  tradició 
peninsular  (fandangos, soleás,  tientos, bulerías) que sovint queden estilitzats o  inclús difuminats 
en una presència només sostenidora. 
 
L’òpera és un gènere molt especial. Entren en joc infinitat d’elements que la música aglutina i dóna 
revolada. Com a compositor em declaro “a favor de la veu”, més enllà de concepcions musicals i 
d’adscripcions estètiques. La veu mereix ser tinguda en compte i se l’ha de procurar un contorn a 
favor d’ella:  ser  conscient de  la naturalitat, de dissenys memoritzables, d’ajudes orquestrals; no 
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considerar‐la un instrument en el buit i forçar‐la a estratègies inabastables. Allò que es canta té un 
compromís musical i també escènic. És l’òpera. 
Pot deduir‐se, doncs, que les meves opinions estètiques intenten referir‐se sempre a paràmetres de 
“comunicabilitat”. I és en aquestes aigües on es mouen els compositors que admiro  i són estímul 
permanent. Evito  en  les meves  obres  grans  afegits  explicatius  que  intenten  suposadament  o  bé 
defensar‐les o bé dotar‐les d’un  rigor extramusical. Una obra  té  la obligació de defensar‐se sola, 
nua, desproveïda d’explicacions al∙líquotes.  
Som el resultat de les nostres afinitats i els nostres desempallegaments. Tot queda emmagatzemat 
en una espècie de síntesi de fortuna diversa, però de les poques coses que ens queden és ser fidels 
a  la  construcció  artística  d’un  mateix.  “La  realitat  és  immensament  generosa”,  diu  el  pintor 
extraordinari Antonio López, el que subscric des del món de la música. 
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Veu i vocalitat          Enric Palomar 
 
El paral∙lelisme existent entre la Salomé de l’Oscar Wilde i La Cabeza del Bautista de Valle‐Inclán ens 
va fer decidir per una similitud també de veus entre el triangle de personatges que suporten el pes 
de l’ obra. Així: 

Don Igi ‐ Tenor.  
La Pepona ‐ Soprano. 
El Jándalo ‐ Baríton. 

 
A continuació enumero la resta Dramatis Personae que conformen l’obra: Valerio el Pajarito – tenor;  
El  Barbero  –  baríton;  El  Sastre  –  baríton;  El  Enano  de  Salnés  (Merengue)  –  tenor; Rondalla  de 
Mozos – 2 tenors, 2 barítons; El Ciego – baríton‐baix; Mozo de ciego – Mezzo caracteritzada com a 
nen. Cor mixt – Poemes al∙lusius a determinades escenes. 
 
L’òpera s’inicia amb una  introducció on el cor canta el poema de Valle titulat Rosa de Llamas, del 
seu llibre El Pasajero, una metàfora sobre l’ocàs amb una boira lírica molt característica de l’autor. 
Excepte el cor,  la resta del personatges anteriors només apareixen a  les escenes 1, 2  i 3 (amb una 
fugaç aparició de la Rondalla de mossos a l’escena 5). Recordo aquí que l’òpera es desenvolupa en 
un sol acte sense interrupcions. Són les escenes més de tipus introductori, d’acomodació de l’espai, 
de la parla popular, dels primers indicis de la decadència social que Valle vol explotar. La escena 
es presenta sota el denominador escènic d’una preparació per una  ronda nocturna. He aprofitat 
aquesta  coordenada  per  incorporar  una  estrofa  d’una  vella  cançó  que  havia  sentit  de  petit  a 
l’Aragó: “Madre, cuando voy a leña / se me olvidan los ramales./ No se me olvida una niña / que habita en 
los arrabales.”. Tot té en aquesta escena  inicial un continuum a mig camí entre  la burla  i  la crítica 
social,  inclús  amb  algun  comentari  de  tipus  polític. He  considerat  aquí  unes  veus,  àgils, molt 
fluides en el ritme i la prosòdia, sense gairebé cap contorn de lirisme. 
El final de la escena 1 és un lloc ideal (pel que té de xivarri i soroll dels parroquians) on incorporar 
una cançó de  tipus popular. Hi ha diferents  llocs on Valle‐Inclán designa que això succeeix. Per 
tant, vaig considerar oportú incloure una cançó que he titulat “Golondrongo” (pel seu reiterament 
en el ritornello) que prové de  la tonadilla a 3 de “El Cordero perdido” de Blas Leserna. Data del 
1781  i  la vaig extreure del Cancionero Musical popular espanyol de Felip Pedrell. És una  tonada 
molt vàlida per aquesta situació escènica i ens remet a les representacions que es feien en corrals i 
places públiques pels segles XVII i XVIII. He reharmonitzat per complert la cançó i he afegit alguns 
interludis  instrumentals  quan  els  parroquians  executen  alguns  diàlegs  parlats  d’inequívoca  vis 
còmica. Aquesta cançó és l’epíleg a la preparació de la ronda que s’ha anat planificant durant tota 
l’escena. 
L’aparició del cec,  (escena 2), amb el seu posat a mig camí entre  la  tenebra  i  la burla  trenca una 
suposada pau a l’establiment. El cec és un personatge de veu potent i dramàtica. La seva aparició 
està sustentada per dos monòlegs gairebé seguits. El primer d’ells està en forma de copla popular 
(però  escrita  i versificada pel mateix Valle‐Inclán), de perfil  costumbrista però  envoltada d’una 
aura canallenca, d’absoluta irreverència. Cada estrofa del cec és contraposada per una resposta del 
seu mosso amb una  intenció molt més pastorívol. El segon monòleg del cec  funciona com a una 
profecia. Obscurantista, amb un fort aroma d’especulació sobre traïcions, mort i desolació. Aquí he 
incorporat el cor en diàleg musical amb el cec (recordo aquí que el cor no té presència escènica) i 
dotar així les frases de forta càrrega simbòlica, a més d’ajudar a guardar la profecia en una “retina 
musical” que es tancarà després. Aquest segon monòleg del cec està plantejat dins d’un ritme de 
tientos, antic ritme espanyol pausat, una mica cerimonial i angoixant, en compàs de 4 i que segueix 
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sempre  l’esquema “cos de  lletra‐  tancament  rítmic voluminós”  (que prové de  la dansa) al  tercer 
temps. És  la variant  lenta dels anomenats  tangos  flamencos que provenen de  la barreja entre els 
ritmes autòctons ibèrics amb els ritmes del Carib. 
Després de l’expulsió del cec, l’obra inaugura ja el triangle de personatges que la sustenta (escena 
3). El  Jándalo apareix ple de  contorns xulescos, altius,  com un arquetip  rioplatense. Es presenta 
com a cavaller que ha visitat tots els racons geogràfics possibles i coneix a la Pepona, a la qual  ja 
d’entrada  intentarà  seduir.  Valle‐Inclán  presenta  al  Jándalo  “sobre  un  caballo  tordillo,  con  jaeces 
gauchos (…), altas botas con sonoras espuelas. Se apea con fantasía de valentón.” Aquesta descripció em 
va  encoratjar  a presentar  al  Jándalo dins d’un  ritme de  farruca, pulsació  binaria  i  amb  accents 
molts  característics  (cada  8  corxeres).  L’efervescència  erotitzant  entre  el  Jándalo  i  la  Pepona  és 
immediata i no passa desapercebuda pels parroquians que els hi canten els versos finals del poema 
Rosa de Túrbulos, tot un ventall líric sobre la feminitat. 
Així, al final de l’escena 3, l’obra entra in media res. El Jándalo i don Igi es troben cara a cara i amb 
un diàleg molt tallant s’explicita el perquè de l’arribada: un xantatge cruel a propòsit d’un episodi 
obscur de don Igi a  les Amèriques. Els parroquians  i els Jándalo (davant d’un histriònic don Igi) 
marxen entonando una mazurca de aldea. Valle fa aquesta anotació i això em va permetre utilitzar de 
nou el folklore i adequar així una vella cançó castellana amb una lletra que dimensiona de manera 
especial el que està succeint: 
 
A los árboles altos / los lleva el viento 
Y a los enamorados / el pensamiento. 
El pensamiento, ay vida mía, el pensamiento. 
 
Corazón que no quiere / sufrir dolores 
Pase la vida entera / libre de amores. 
Libre de amores, ay vida mía, libre de amores. 
 
Amb la marxa del Jándalo i els parroquians, don Igi –sol amb la Pepona‐ ja pot exterioritzar la seva 
creixent  angoixa  (escena  4).  Aquesta  és  una  escena  d’una  relativa  dimensió  (20  minuts 
aproximadament) amb només dos personatges a escena. A nivell melòdic,  oscil∙la entre la ira que 
creix de don Igi i el fred càlcul de la Pepona respecte a la necessitat resolutiva. Amb l’aprovació del 
pla per part dels dos, entren en un estat de salvatge erotització. (Dáme un besito / Eres muy rica / No 
seas  renuente,  niña.  /  Luego  tendremos  la  fiesta),  però  la  Pepona  continua  amb  una  implacable 
distància (No quiero / Luego / No estás poco gallo). 
L’aprovació de  l’estratègia dóna pas al clímax escènic de  l’obra (escena 5), un autèntic puzzle de 
perversions diferents: al centre, la Pepona cava a terra la  tomba del futur cadàver. El Jándalo i els 
rondadors  s’apropen  al  local  (en off  canten  coples populars del mateix Valle).  Superposat  a  tot 
això,  el  cor  apareix    puntualment  amb  versos  del  poema  La  Rosa  del  Reloj,  d’una  tenebrosa 
irrealitat lírica. 
Aquest és el moment en el que Valle‐Inclán provoca un precipitato (escenes 6, 7 i 8). Són escenes de 
ritme fulgurant, amb un crescendo en la bogeria de don Igi i en l’actitud sorneguera del Jándalo. El 
final de  l’òpera (escena 9) és un solo (per damunt del cor que en pianíssimo canta els versos del 
poema Vista madrileña ) de la Pepona entonant una espècie de nostàlgia macabra, atès que la seva 
pulsió  sexual estava dirigida al  Jándalo  i mai a don  Igi. L’òpera es  tanca amb  frases de don  Igi 
absolutament envoltades de bogeria i solitud. 
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Enric Palomar: la recerca de l’autenticitat creativa 
Agustí Charles 

 
En  un món  com  el d’avui,  en  el  que  la  diversitat  de  cultures  i  procediments  de 

treball dels artistes es tan variada i eclèctica, la pròpia idea del què significa composar es 
torna difícil de determinar amb claredat, més encara quan des dels anys 50 del segle XX hi 
ha hagut una obstinació en la creació de mites musicals que, més que mai, han ocupat un 
lloc privilegiat, proper a la idea mateixa del guru o profeta.  

Així doncs,  la recerca de  l’autenticitat ha esdevingut en molts casos un camí gens 
fàcil pels que no s’han  trobat dins d’un marc creatiu on hi ha unes normes  i models de 
comportament que,  sobre  tot, obliguen  a  certes maneres de  composar,  al  temps que  en 
deixen de banda altres perquè simplement se  les considera menors. El desenvolupament 
dels esdeveniments a partir de  la segona meitat del segle XX,  i en el cas de  la música, a 
partir de la influència dels compositors que es troben al voltant dels cursos de composició 
musical de Darmstadt, que fan de A. Webern el primer mite musical contemporani, marca 
un  camí  de  la música  nova  en  una  direcció  pràcticament  unívoca,  amb  tal  força  que 
qualsevol que no en desenvolupa els seus principis ni tan sols se’l considera compositor. 
Les  implicacions d’aquest fet  les trobem en molts altres camps, a més de  la música, si bé 
serà en aquest art on s’acusa una immobilitat que en molts casos encara dura. La ruptura 
que significa trobar‐se fora d’aquest món tindrà una  influència molt negativa pels autors 
que no combreguen en aquest camí, lo que fins hi tot els obliga, si volen ésser‐hi, a prendre 
part en direccions que en no pocs casos ni tan sols els hi es familiar. Ara bé, ¿es pot ésser 
un  autèntic  creador  si  el  que  s’acaba  fent no  es  realment  el  que  es  vol,  sinó  el  que  cal 
aparentar?.  És  cert  que  prendre  decisions  sinceres,  sense  l’obstaculització  del  que  ens 
envolta ha estat, des del començament dels temps, una tasca difícil i feixuga, perquè sovint 
es va en contra d’una part de la societat que ja ha delimitat un camí concret. Però no fer‐ho 
és encara pitjor, perquè ens portarà inexorablement a la inanició creativa. 

El  lector  es  preguntarà  el  perquè  d’aquestes  paraules,  però  en  el  cas  del  nostre 
compositor són, a la nostra manera de veure, pertinents. I o són perquè la seva trajectòria 
es  dibuixa  al  pas  del  temps  de manera  diferent  a  la de  l’estàndard  de  la dita  “música 
contemporània”. Palomar pertany al grup de compositors (pocs) que sorgeixen a partir de 
l’experiència amb altre músiques fora del àmbit de la clàssica (J. A. Amargós, M. Camp, F. 
Gasull,  etc.),  el  que  no  vol  pas  dir  que  no  s’hagin  format  en  aquest  camp. A  la  seva 
generació pertanyen  compositors  com A. Llanas, E.M.  Izquierdo, A. Charles, R. Humet, 
pel que fa al àmbit català,  i a D. del Puerto, J. Rueda, M. Sotelo, C. Camarero, en  l’àmbit 
espanyol,  a més  d’altres.  La majoria  d’aquest mantenen  en  comú  però,  el  fet  de  que 
cadascun realitza un discurs musical diferent, si be bona part ho fan han dintre de l’àmbit 
de la música clàssica contemporània. 

La música de Palomar  es  troba doncs,  en un marc diferent,  influenciada pel  seu 
entorn,  quelcom  que  en  l’autor  té  una  referència  ineludible  en  les  arrels  de  la música 
hispana, i molt especialment en la dels compositors nacionalistes de la primera meitat del 
segle XX:  Falla, Albéniz, Granados,  Turina,  a més  a més  del Gerhard  dels  anys  40.  La 
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presència d’aquesta arrel en  la  seva música ve encara més  reforçada pels  seus  treballs  i 
col∙laboracions amb mestres del “cante  jondo”, de  la mà de cantaores com M Poveda,  J. 
Menese  y  G.  Ortega,  entre  altres.  La  importància  d’aquest  fet  en  la  seva  música  és 
determinant,  ja que dibuixa un discurs  fresc, de connotacions rítmiques  i expressives on 
resulta difícil, per no dir impossible, saber on es troba la línia divisòria entre lo popular i lo 
culte.  Encara més  com  ho  tracta  el  compositor:  sense  la  càrrega  d’intel∙lectualitat  que 
sovint es sobreposa, capa a capa, a molta de la música actual. L’objectiu del compositor es 
fer‐se entendre, perquè pensa que només d’aquesta manera pot arribar a ésser intel∙ligible. 

Aquesta necessitat de comunicar amb un discurs clarificador i, sobre tot, que neixi 
de les arrels del nostre llenguatge, es troba en tota la seva música escrita en l’àmbit de la 
música de concert. Així  la podem veure en obres com  Introduccion y Bailete per a  fagot  i 
piano, inspirada en la dansa denominada “bailete” que recull F. Pedrell en el seu llibre de 
folklore  espanyol,    utilitzada  en  les  Comedias  del  Retiro  (s.  XVI  i  XVII);  en  Thamar  y 
Amnón, fantasia coreogràfica per a soprano, mezzosoprano, baix, 4 pianos i 2 percussions, 
amb  text de F.G. Lorca.   Altres obres, amb  títols com Locus Amoenus, per a dos pianos  i 
percussió, Tres canciones de Yerma, per a violí, violoncel  i piano, Homenaje a Pablo Neruda: 
“Me peina  el viento  los  cabellos”,  els Poemas del  exilio per a  cantaor  i orquestra, a més del 
Homenaje a Manuel de Falla, per a violí, contrabaix i piano, són títols prou eloqüents de 
l’afiliació  de  l’autor  a  un  llenguatge  hispànic,  quelcom  que  reivindica  com  a  proposta 
creativa personal. 

Ara  bé,  el  gènere  on  l’autor  ha  destacat  clarament  en  els  darrers  anys  ha  estat 
l’òpera. La primera d’elles, Ruleta  (òpera para un  fin de siglo) de 1998, amb  llibret d’Anna 
Maria Moix i Rafael Sender era estrenada al Mercat de les Flors, dintre del festival d’Òpera 
de  Butxaca  del mateix  any,  i  posteriorment  en  el  Teatro  de  la Abadía  de Madrid.  La 
segona,  Juana  (2005),  am  llibret  de  Rebecca  Simpson,  era  també  encàrrec  del  Festival 
d’Òpera de Butxaca  i  era  representada  en    l’Òpera de Halle  (Alemanya)  i  en  el Teatre 
Romea de Barcelona en 2005. Ambdues desenvolupen un discurs musical d’arrel hispana, 
amb una gran càrrega expressiva que guia a  l’oient al  llarg de tot el seu trajecte musical. 
Una  tercera  òpera, La Cabeza  del Bautista, que neix de  l’adaptació de Carlos Wagner de 
l’obra del mateix títol de Ramón Valle‐Inclán s’estrenarà la propera temporada 2008‐2009 
en el Gran Teatre del Liceu. Aquesta nova òpera, de la que el text de Valle‐Inclán es troba 
influenciat per  la Salomé de Wilde —portada en el  seu  temps a  l’òpera per R. Strauss— 
s’ambienta  en  la Galícia  Rural,  i  es  desenvolupa  en  un  llenguatge  expressiu  en molts 
moments proper al romanticisme y nacionalisme de  la primera meitat del segle XX,  tot  i 
que amb unes arrels rítmiques, melòdiques i harmòniques properes al hispanisme que tant 
captiva a l’autor.  

A ningú no se l’hi escapa que escriure òpera ara no es una tasca senzilla, tot i que 
mai ho ha  estat. Però  en  el dia d’avui hi ha un  clar divorci  entre  la música de  concert 
contemporània i la tradicional, quelcom que en el cas de l’òpera encara s’amplifica més, ja 
que el seu públic té normalment una fidelitat a la tradició encara més accentuada que en la 
música simfònica, on escoltar avui la Consagració de la Primavera  d’Stravinsky es quelcom 
normal,  però  fer  el mateix  amb  l’òpera  The  Rake’s  Progress  costa  encara  de  que  sigui 
igualment acceptada. Ja no diguem de l’òpera contemporània, molta de la qual, fora dels 
circuits dels grans festivals de música contemporània, es rebuda sovint amb escepticisme i 
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rebuig. Així doncs, hem d’admetre que l’òpera es mou en un món intermedi entre l’escena 
i la música, i que ambdues tenen una importància equivalent, on el llenguatge a de tenir 
una  capacitat de  comunicació més enllà de  la planificació purament musical —potser el 
gènere  literari de  la novel∙la actual n’és un exemple prou proper—, si bé això no vol pas 
dir  renunciar  a  un  llenguatge  actual. A  banda  queden  els  aspectes  relacionats  amb  els 
cantants,  orquestra,  etc.,  els  quals  a  vegades  també  poden  arribar  a  capitalitzar  una 
representació,  tot  i  que  això  no  sol  passar  en  una  òpera  nova.  La  excessiva 
intel∙lectualització del discurs pot fer doncs, que una òpera acabi en un fracàs per la seva 
falta d’intel∙ligibilitat, quelcom que sovint  també passa en  la música simfònica, però que 
per  la seva estructura de, cada dia una obra diferent, no acaba tenint el mateix pes en el 
públic i en el medi.  

Una òpera és doncs, un espectacle integral, on el públic s’asseu a la butaca per a un 
viatge figuratiu on text, música i representació són eines fonamentals i indissolubles. Però 
cal  dir  que  totes  elles  son  enllaçades  per  la  música,  lo  que  ocupant  el  primer  lloc 
d’importància porta a l’oient per diferents estats d’ànim, estímuls, sensacions, etc., què a la 
fi  tenen  un  efecte  determinat,  i  què més  enllà  de  ella mateixa  son  capaços  de  fer‐nos 
emocionar. La música de Palomar resulta doncs idònia en un medi en el que la capacitat 
de  comunicació  amb  l’oient  es  imprescindible,  i  ho  es  precisament  pel  principi  que  la 
governa:  contrast,  expressivitat,  color,  timbre,  a  més  d’un  llenguatge  musical  d’arrel 
hispana proper i sense ornaments superflus.  

Això últim, que per a alguns en seria un defecte, és en l’autor el seu segell personal 
més destacat, lo que impregna la seva producció musical amb una naturalitat que abasta a 
tota  la  seva  obra  i  la  despulla  dels  obstacles  que  impedeixen  fer  arribar  a  l’oient  el 
missatge de la música. 
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Enric Palomar (Badalona, 1964). Estudià al conservatori de Barcelona i amplià la formació 
amb Benet Casablancas i Joan Albert Amargós. Accèssit en el X Concurs de Composició de 
la Generalitat  de Catalunya  per  Interludio  alegórico  (homenatge  a Claude Debussy). Ha 
escrit  nombroses  obres  de  cambra  per  a  diverses  formacions  i  solistes,  entre  les  quals 
destaquen les òperes Ruleta, amb llibret d’Anna Maria Moix i Rafael Sender, estrenada al 
Mercat de  les Flors, Barcelona, al 1998  i Juana, basada en  la vida de  Joana  I de Castella, 
amb  llibret de Rebecca Simpson,  estrenada a  l’Òpera de Halle, Alemanya,  el  2005, amb 
posteriors actuacions al Teatre Romea, Barcelona, i al Staatstheater Darmstadt, Alemanya. 
El Gran Teatre del Liceu  li  encarregà  la  composició de  l’òpera La  cabeza  del Bautista, 
basada en  l’obra homònima de Valle‐Inclán, amb  la que debuta al coliseu barceloní el 20 
d’abril del 2009.  
 
També és un creador proper al món del  jazz  i  la música popular, el  flamenc en especial, 
uns  àmbits  en  què  ha  desenvolupat  una  gran  activitat  com  a  compositor,  arranjador  i 
director musical. Se’n poden  ressenyar,  entre d’altres obres  seves, Lorca al piano,  suite 
gitana per a quatre pianos, percussió, veus (líriques i flamenques) i ball, així com la seva 
composició Poemas del exilio sobre textos de Rafael Alberti, interpretat pel cantaor Miguel 
Poveda i que va rebre Premi Ciutat de Barcelona 2004. 
En l’actualitat, és Director Artístic del Taller de Músics de Barcelona.  
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