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1. PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TEMA 
El present treball sobre la premsa escrita com a mirall per estudiar l’òpera del 
tombant de segle planteja diverses hipòtesis. En primer lloc, el buidatge de la 
premsa escrita permetrà elaborar un panorama complet de l’òpera que s’estava 
realitzant a Palma entre l’any 1889 i 1914.  
La documentació que s’hi localitzarà oferirà una àmplia visió dels diferents 
aspectes musicals i escènics de les representacions operístiques que es 
realitzaren durant el canvi de segle. Aquests aspectes musicals que ens 
mostrarà la premsa faran referència a les companyies d’òpera que treballaren a 
Palma durant aquests anys, permetent ubicar els principals centres de 
procedència d’aquestes companyies dramàtiques i el tipus de d’obres líriques 
que promovien durant les seves tournées.  
Com a conseqüència de les influències culturals i comercials d’aquest període 
anunciat anteriorment, la principal hipòtesi és que les principals companyies 
d’òpera que debutaran a Ciutat provenen dels principals centres culturals de 
referència per la Mallorca de finals del segle XIX i principis del segle XX, 
Barcelona i València.  
En una segona instància, cal fer esment de les companyies italianes que 
debutaran a l’illa, provinents principalment de ciutats com Milà. Aquestes 
companyies d’òpera italianes seran la principal font de divertiment dels 
mallorquins d’aquest període, alternant amb d’altres autòctones i catalanes. Les 
companyies italianes seguiran les principals rutes comercials de la 
mediterrània, actuant al Liceu de Barcelona, el Teatre Principal de Maó, el 
Teatre Principal de València, però també aniran més enllà actuant al Teatre 
Real de Madrid i altres teatres de l’interior de la Península. Aquesta demanda 
de companyies d’òpera italiana respondrà a l’ italianisme imperant dins el món 
operístic en el segle XIX i que perdurà durant el primer terç del segle XX. 
Aquesta recerca de les principals companyies operístiques possibilitarà crear 
un llistat dels principals cantants que actuaren a l’illa, servint de guia per 
conèixer des dels artistes de major repercussió internacional fins als que es 
dedicaven a la lírica com a simples aficionats i amateurs. Alhora es podrà 
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vincular les diferents companyies amb  la tasca que hi desenvoluparen alguns 
directors musicals, que en molts dels casos exerciren de promotors i gestors 
d'aquests projectes artístics i de les diverses companyies líriques. 
Lligant amb la mateixa hipòtesi d’aquest panorama musical que ens 
possibilitarà aquest buidatge de la premsa escrita, ens informarà de les òperes 
que foren més representades durant aquest moment a l’illa, les novetats i 
estrenes destacades que es van dur a terme en cada un d’aquests anys del 
canvi de segle. El recull dels títols d’aquestes òperes, tant els que són clàssics 
representats cada temporada com les novetats anunciades cada any, permetrà 
relacionar les programacions de temporades amb el gust musical imperant, 
però no només des del punt de vista del públic, sinó també dels empresaris que 
programen les temporades operístiques. 
En relació amb aquesta hipòtesi, cal plantejar les intencions de cada un dels 
empresaris dels principals teatres i entitats per dur a terme les diferents 
temporades d’òpera. Aquests intentaran promoure novetats en la programació 
de cada una de les temporades líriques. Introduint alguna òpera estrenada 
recentment i que anteriorment ho havia estat a d’altres, com el Liceu de 
Barcelona o el Teatre Real de Madrid. Alhora alguns d’aquests empresaris 
tindran la intenció d’introduir obres relacionades amb els principals moviments 
operístics dominants a la major part del panorama musical europeu, oferint al 
públic de Palma, obres wagnerianes i els principals estendards del moviment 
verista.  
La realització d’aquesta recerca facilitarà l’ elaboració d’una història de les 
sociabilitats musicals dels ciutadans de Palma en la fi de segle entorn a l’òpera. 
Aquestes fonts aportaran la suficient informació per relacionar l’espectacle 
operístic amb la societat que ho demanava i consumia, elaborant una història 
del gust musical operístic a Ciutat. 
Tot i aquest afany innovador, plantejo que els empresaris, a pesar de voler 
correspondre a aquest intent de modernització del gust musical del públic, 
reduït a una simple minoria diletant; acabaran programant majoritàriament les 
mateixes òperes durant la major part de les temporades, sense arriscar en la 
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programació, oferint el que consideraríem les grans òperes de la primera meitat 
del segle XIX, com la música de Verdi, el belcantisme de Rossini i el 
romanticisme de Donizetti i Bellini. Fet que només es veurà modificat a principis 
del segle XX, quan les grans composicions veristes hagin estat escoltades per 
una gran part dels teatres europees i aclamades per la crítica internacional i el 
gran públic. En aquest moment els empresaris introduiran rutinàriament a les 
temporades les òperes de Puccini, Mascagni i Leoncavallo, promotors d’aquest 
moviment verista. 
Continuant amb les hipòtesis relacionades amb els principals empresaris 
teatrals, es evident, com aquest buidatge de la premsa, permetrà treure a la 
llum el nom d’aquests empresaris, alguns d’ells segurament propietaris, que 
van promoure les temporades d’òpera entre l’any 1889 i 1914. Molt 
probablement seran sovint sempre els mateixos que ompliran aquest panorama 
musical, qui dominant l'escena teatral de Ciutat, programaran en un o més 
teatres o entitats culturals alhora les seves produccions i espectacles lírics. 
 Gràcies a l’estudi de la premsa es podran identificar les tendències polítiques i 
socials a les que es vinculaven aquests empresaris, les qüestions econòmiques 
relacionades amb els lloguers dels diferents teatres, les condicions que 
presentaven a les subhastes per aconseguir l’arrendament del teatre. També 
possibilitarà estudiar les relacions d’aquests empresaris amb els propietaris 
dels grans diaris, fet que s’evidenciarà en els articles d’opinió, crítiques i cartes 
publicades en aquests mitjans. Finalment, obrirà un ventall d’informació de les 
dificultats econòmiques que afrontaven els empresaris alhora de plantejar les 
diferents temporades operístiques, provocant la modificació i fins i tot anul·lació 
d’algunes. 
La documentació que s’extragui permetrà estudiar les transformacions dels 
diferents teatres i entitats que oferien repertori operístic, l’evolució dels teatres 
en els diferents àmbits de l’òpera i la posterior decadència a favor de la 
introducció del cinematògraf en els teatres durant les primeres dècades del 
segle XX. 
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Per finalitzar, només plantejar que aquesta buidatge de la premsa escrita del 
moment, mostrarà el món musical operístic vist a partir de les crítiques i articles 
realitzades per alguns dels col·laboradors més reconeguts dins el panorama 
musical de Ciutat. Un d’aquests casos serà el d’Antoni Noguera, musicòleg i 
crític musical, pretendrà mitjançant els seus articles i crítiques a La Almudaina, 
La Última Hora i El Isleño impulsar una renovació global de les arts musicals a 
finals del XIX i principis del XX a Mallorca. 
Aquestes notícies i articles que apareixeran als diferents diaris proporcionarà 
una visió de la situació de l’òpera arreu del món. Les diferents seccions 
internacionals ens mostraran les òperes representades a les ciutats de 
referència dins el món cultural. Des de les principals cròniques de les 
temporades d’òpera del Liceu i el Teatre Real, fins a les realitzades sobre 
l’òpera a Buenos Aires, Londres, Nova York i Lisboa, entre d’altres.  Aquest fet 
mostrarà la connectivitat i influències que el panorama internacional tenia en la 
confecció de les programacions de les temporades d’òpera, en els artistes i 
companyies escollits per realitzar-les i principalment en els gustos musicals del 
públic de Palma. 
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1.1. CONTEXTUALITZACIÓ 
A mitjans del segle XIX, com a conseqüència  d’una serie de transformacions 
socials i polítiques molt complexes i influenciat pel Romanticisme anglès i 
alemany de principis del XIX, s’originà a gran part d’Europa, un nou moviment 
cultural que suposà el despertar de la consciència nacional, la reactivació de la 
pròpia cultura, tradicions, llengua i literatura pròpies.  Aquest nou corrent es 
denominà als Països Catalans com Renaixença1.  
La Renaixença es va difondre a Mallorca mitjançant els intercanvis entre els 
intel·lectuals de l’època, que consolidaren i assumiren Barcelona, com a 
principal centre i motor de la cultura del moment. Seguint bona part de la 
historiografia més actual, l’aparició de la revista La Palma2 l’any 1840, féu 
possible les primeres propostes de la Renaixença a Mallorca. Aquesta revista 
fou fundada per  Josep M. Quadrado i Nieto, Tomàs Aguiló i Forteza i Antoni 
Montis3.  
En parlar d’una de les figures més rellevants de la Renaixença mallorquina i 
com a precursora de les noves tendències de finals de segle, cal fer esment a 
un dels promotors de l’Escola Mallorquina4 i docent de l’ Institut Balear5, Josep-
Lluís Pons i Gallarza (1823-1894), qui establí un estret contacte entre els 
batxillers mallorquins i els intel·lectuals catalans, duent a terme una intensa 
tasca de promoció cultural a l’illa Al marge de les tertúlies literàries que 
                                                           1 Graña Zapata, Isabel, La cultura a Mallorca (1840-1936), Palma: Documenta Balear DL, 1998, 
p. 6 
 2 Graña Zapata, Isabel, op.cit., p. 8 
 3 En motiu de la commemoració del cinquantenari de La Palma el 5 d’octubre de 1890 es féu 
constar a La Almudaina que aquesta revista havia significat el “punto inicial de ese pujante 
florecimiento de nuestras letras”. A “La commemoración de «La Palma», La Almudaina, 6 
d’octubre de 1890. A partir de Damià Pons i Pons, Ideologia i cultura a la Mallorca d’entre els 
dos segles (1886-1905). Palma: Lleonard Muntaner, 1998, p. 21 
 4 Cal fer esment que l’Escola Mallorquina no només es present en el moviment modernista, sinó que anteriorment estava vinculada al Romanticisme. Vegeu, Grana Isabel, op. cit., pp. 26-
27 
 5 Un gran nombre d’alumnes de les primeres promocions de batxillerat a Mallorca va entrar en 
contacte a Barcelona amb personatges importants del món intel·lectual català com foren 
Manuel Milà i Fontanals, Joaquim Rubió i Ors o Víctor Balaguer. Vegeu Graña, Isabel, op.cit., 
p. 11. 
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realitzava a casa seva, Pons i Gallarza va promoure diverses publicacions 
culturals, com La Dulzaina (1868-1869)6 . 
A la tasca de Pons i Gallarza en la difusió de la cultura, cal sumar-hi l’activitat 
dels nous intel·lectuals de finals del segle XIX, com Marià Aguiló, Pere  
d’Alcàntara Penya, Gabriel Maura, Bartomeu Ferrà i Perelló i Mateu Obrador 
Bennàsser. Aquests darrers fundaren com a deixebles de Pons i Gallarza, el 
setmanari satíric L’ Ignorància (1879), que seria dirigida a partir de 1880 per 
Pere d’Alcàntara Penya. El 1887, el mateix Alcàntara Penya i un jove Miquel 
del Sants Oliver, donaren continuïtat a aquesta revista amb La Roqueta7. Les 
dues publicacions consolidaren el paper de la premsa il·lustrada a l’illa, 
convertint-se en publicacions de gran interès cultural del moment. 
En el tombant de segle es manifestarà un sentiment d’insatisfacció que es 
promourà entre els intel·lectuals dels diversos àmbits de la cultura, que 
deixaren de banda les propostes culturals de la Renaixença, per mirar cap als 
nous corrents culturals que es gestaven a la resta d’Europa. 
Aquest nou corrent cultural que s’expandia per la resta de cultures europees 
fou el Modernisme. Un moviment cultural que responia a les ànsies per 
aconseguir una cultura modernitzada a l’alçada de les innovacions 
tecnològiques que s’estaven fomentant a finals del segle XIX. Catalunya intentà 
equiparar-la a la resta d’Europa, anhelant una cultura catalana moderna i 
normalitzada, com la resta de cultures europees del moment. A finals del XIX, 
una nova generació d’ escriptors mallorquins abandonaren els camins 
establerts de la Renaixença i abraçaren noves actituds i posicionaments 

                                                           6 Mas Vives, Joan, La construcció d’una identitat. El debat ideològic i cultural entorn de J.M. 
Quadrado i J. LL. Pons i Gallarza. Palma: Lleonard Muntaner, 2008, pp. 147-170. 
 7 Pons ens explica que si s’ha de donar crèdit a l’opinió expressada per M. S. Oliver a La 
Roqueta, el panorama de la societat mallorquina de finals del XIX no podia ser gaire bona “De 
cada any veim desaparèixer qualque cosa de lo que era vida d’aquesta població. De cada any 
hi ha manco trui i manco vida. No sé on arribarem. Mai, en tot aquest segle, s’havia vist una 
època per Mallorca més buida d’empreses i de progrés. Mai s’havia alcansat tanta quietud i tant 
estancament.” A Pons Pons, Damià, «El paper de Miquel dels Sants Oliver en el procés de 
modernització de la Mallorca d’ entre dos segles». Dins AA.DD, 1898: entre la crisi d’identitat i 
la modernització. Barcelona. Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliva, 
225), pp. 215-220.  
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estètiques, donant entrada a les influències dels grans corrents europeus del 
moment8. 
En el cas de Mallorca, cal destacar la tasca d’un nou grup d’intel·lectuals d’una 
gran varietat de perfils professionals, on coincidirien alguns dels personatges 
més rellevants de la Mallorca contemporània: Miquel dels Sants Oliver, Gabriel 
Alomar, Lluís Martí Ximenis, Rafael Ballester, periodistes Bartomeu Amengual, 
Enric Alzamora i Gomà, Fèlix Escalas i Chamení, Joan Torrendell Escalas, el 
músic Antoni Noguera, l’erudit Benet Pons i Fàbregues, canonge Antoni M. 
Alcover i Sureda, els poetes Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover i Maspons9. 
Aquest grup d’erudits, instruïts a l’ Institut Balear amb la influència de Pons i 
Gallarza, i posteriorment educats en el Principat dins el moviment renaixentista 
per la figura de Marià Aguiló, foren els protagonistes d’aquest període cultural 
de modernització a la Mallorca del canvi de segle, moment en que quasi tots 
havien iniciat la seva activitat pública. Com és el cas d’Antoni Noguera, que 
treballava per modernitzar la cultural musical de Mallorca; i Joan Alcover, qui 
havia començat les publicacions de les Rondayes d’en Jordi des Recó.  
Un any rellevant va ser el 1890, moment que aquest grup d’intel·lectuals 
promou la seva pròpia organització  al voltant del diari La Almudaina, per dur a 
terme una campanya periodística titulada Por Mallorca, on van treballar baix el 
pseudònim Los Insensatos. Els principals objectius d’aquesta campanya 
periodística foren, conscienciar a la societat mallorquina de les dificultats 
socioculturals de l’illa, mostrar l’endarreriment cultural en que es trobava 
Mallorca envers la resta d’Europa, criticar el regionalisme sense mires, la 
manca de foment de les institucions culturals i mitjans de comunicació10.  
Junt a les crítiques a l’endarreriment cultural, van promoure diferents solucions 
per fomentar i reactivar la cultura a Mallorca, des de l’enderrocament de les 
murades com a l’activació del turisme com a font econòmica i cultural. El seu 
objectiu primordial es centrà en la modernització dels diferents aspectes socials 
                                                           8 Graña Zapata, Isabel, op. cit., p. 16 
 9 Graña Zapata, Isabel, op. cit., pp. 17-18 
 10 Grana Zapata, Isabel, op. cit., pp. 20-21. 
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i culturals de Mallorca. Els grans capdavanters d’aquestes propostes foren: 
Enric Alzamora i Miquel dels Sants Oliver, qui reactivarà aquestes propostes 
amb una forta campanya l’any 1898, quan la situació política i social del país es 
troba en dificultats, creant  una nova plataforma periodística, la Nova Palma 
(1898).  
En els articles que publicaran Los Insensatos, s’apreciarà el germen d’un 
nacionalisme cultural mallorquí, influenciat pels moviments nacionalistes 
catalans, que adoptaran la fórmula dels corrents regeneracionistes. En el cas 
de Mallorca, es va veure encapçalat per la figura conservadora de Miquel dels 
Sants Oliver, junt a de Gabriel Alomar i Joan Torrendell.  
Aquest és el moment en que es donà forma a l’Escola Mallorquina, on els 
poetes Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover, van desenvolupar la major part 
de la seva carrera i esdevingueren els grans mestres del moment; convertint-se 
en el punt culminant de la poesia mallorquina. 
Cal destacar, que aquest grup d’intel·lectuals, intentà anar més enllà de la 
promoció modernitzadora mitjançant campanyes periodístiques, intentant 
traslladar el seu ideari a un primer intent polític, per aquest fet es presentaren 
com a candidats a les eleccions municipals de Palma de 1909 amb l’Espurna11. 
Fet que suposà un fracàs i la confirmació de la falta de credibilitat que els 
intel·lectuals mallorquins despertaven entre la resta de la població.  
Un fet remarcable és l’arribada temporal de Santiago Rusiñol a Mallorca el 
1902, provocant que s’hi instal·lessin altres pintors modernistes, com Joaquim 
Mir. La major part d’aquests artistes seguien en la recerca del gran mite de l’Illa 
Daurada12 o l’Illa de la calma13, termes amb els que els artistes del modernisme 
                                                           11 L’Espurna va ser el primer intent de constituir un partit polític per part d’aquest grup 
d’intel·lectuals mallorquins ubicats dins el moviment regenaracionista, on Miquel del Sants 
Oliver, Gabriel Alomar i Joan Torrendell en foren els capdavanters. Aquesta agrupació política 
presentà la seva candidatura a les eleccions municipals de Palma de l’any 1909. La 
candidatura va rebre l’aval de Joan Alcover i altres joves intel·lectuals com Miquel Ferrà i Juan, 
i suposà un fracàs per part d’aquests intel·lectuals, que veieren com els seus ideals no eren 
ben rebuts entre els seus compatriotes mallorquins. Vegeu Graña Zapata, Isabel, op. cit., pp- 
23- 24 
 12 Sants Oliver, Miquel, Illa daurada. La ciutat de Mallorques. Barcelona: L’Avenç, 1906. 
 13 Rusiñol, Santiago, L’illa de la calma. Barcelona: Antoni López, 1913 
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van designar Mallorca a la fi de segle, convertint-la en imatges d’illa inspiradora 
i estimulant per a tota una nova industria de viatgers.   
El fracàs del modernisme, tant a Catalunya com a Mallorca, fou provocat per la 
falta de connexió entre el pensament i ideari dels intel·lectuals, que pretenien 
promoure i oferir un canvi radical en la societat i cultura tradicional; sense tenir 
present que la major part de la població no entenia aquestes noves aspiracions 
modernitzadores i trencadores amb tot ells coneixien. La major part d’aquests 
intel·lectuals regeneracionistes, hagueren d’emigrar a Barcelona per dur a 
terme la seva activitat professional i cultural. 
Respecte el món musical, durant el segle XIX apareixen tota una sèrie de 
músics que iniciaren una primera consciència musical, gràcies a les seves 
creacions i interpretacions, elaborant un primer repertori autòcton. A pesar 
d’aquesta incipient activitat musical que es generà a Mallorca durant el segle 
XIX, la major part dels músics van haver d’emigrar per poder aconseguir una 
formació artística i realitzar una trajectòria musical destacable, degut a que l’illa 
no oferia grans possibilitats al respecte. Per tant, foren els propis músics els 
que van haver d’apostar per la seva pròpia carrera14, fet que no fou exclusiu de 
l’illa, sinó que succeïa a la resta de l’Estat espanyol15. Per citar alguns 
exemples d’aquests artistes que hagueren d’exercir el seu art fora de l’illa, cal 
fer esment a Vicenç Cuyas (1816-1839), Nicolau Manent (1827-1887), Miquel 
Marquès (1843-1918) i Francesc Uetam (1848-1913), entre d’altres. 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, els intel·lectuals mallorquins de finals del 
XIX, van tenir una estreta relació amb els intel·lectuals del Principat, fet que en 
el cas de la música no en fou una excepció. Fou un moment d’intercanvi entre 
les companyies i entitats musicals catalans i mallorquines, fet que provocarà la 
consolidació definitiva d’un patrimoni musical autòcton que involucrarà la 
societat mallorquina. 
                                                                                                                                                                          
 14 Company Florit, Joan. «Música». Dins Cent anys d’història de les Balears. Palma, Caixa 
d’Estalvis i Mont de Pietat de Balears, 1982, p. 207.   
 15 Marco, Tomás. Historia de la música española, vol. 6, siglo XX. Madrid, Alianza Música, 
1983, p. 18.   
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Ja als inicis del segle XIX havien aparegut els primers auditoris musicals, fet 
que fomentà la creació d’entitats i societats encarregades de fomentar l’activitat 
musical de l’època, però aquests no van tenir la capacitat d’incentivar l’afició 
musical en el públic palmesà, fet que només es donava entre les classes 
benestants. 
A la Mallorca del canvi de segle, s’estava generant un ambient artístic i literari 
de gran rellevància que fomentaria la vida cultural de l’illa. Les reunions 
d’intel·lectuals, artistes i escriptors en diversos llocs, com les tertúlies a la casa 
de Joan Alcover, al Saló Beethoven, la secció literària del Círculo Mallorquín, 
els concerts de música clàssica i les diades de Santa Cecilia de la Capella de 
Manacor funcionaren com a promotors de l’afició musical dins la societat 
mallorquina16. Aquestes reunions ajudaren a fomentar la necessitat d’una 
modernització musical, lligada profundament a un sentiment nacionalista, que 
pretenia la reivindicació d’una escola musical mallorquina. 
Com a principal promotor d’aquesta escola nacionalista musical mallorquina, 
cal parlar de la figura d’Antoni Noguera, qui va rebre una forta influència del 
principal representant del nacionalisme musical espanyol, amb qui contactà, 
Felip Pedrell. Noguera pretenia obrir la música dels autors mallorquins cap a la 
modernitat. Fou compositor, crític i musicòleg i destacà per revolucionar la vida 
artística de Mallorca, lluitant per aconseguir una modernització del món musical 
en sentit nacionalista, interessant-se per la música tradicional i popular, fet que 
es fa palès a les seves pròpies composicions musicals17.  
Es pot considerar la figura de Noguera com l’artífex de gran part de les funcions 
i representacions musicals de l’època. Cal esmentar, que guià amb força el 
sorgiment del cant coral cap a la segona meitat del XIX, impulsant el moviment 
coral a l’illa, amb la fundació l’any 1897 junt a Antoni Pont de la Capella de 
Manacor, capdavantera de les agrupacions corals. La creació d’aquesta 

                                                           16 Company Florit, Joan., op. cit., p. 207.   
 17 Noguera, Antoni, Memoria sobre cantos, bailes y tocatas populares de la isla de Mallorca. 
Barcelona: Tipografia de Víctor Berdós i Feliu, 1893. 
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agrupació es degué a l’estímul que suposà l’exemple de l’Orfeó Català de 
Barcelona i l’ajuda i amistat que mantenia amb Felip Pedrell.  
Seguint la iniciativa de Noguera, sorgiren posteriorment tota una seria de 
societats corals, com l’Orfeó Mallorquí (1899) i l’Orfeó de La Protectora (1899) i 
l’Orfeó Mercantil (1900)18  vinculats a diferents societats d’assistència social de 
Palma. Posteriorment, Joan Maria Thomàs continuà la tasca en el món de les 
agrupacions corals que havia iniciat Noguera. Tant Joan Maria Thomàs com 
Baltasar Samper destacaren com a continuadors de les idees de Noguera, 
concretament en la intenció de modernitzar l’ambient musical mallorquí en la 
línia nacionalista19. 
L’educació musical a Mallorca a principis del XX era quasi inexistent en els 
àmbits acadèmics, ja que es considerava que l’aprenentatge era exclusivament 
privat i associat a les classes benestants, que disposaven de temps i recursos 
econòmics per fomentar concerts en salons privats de la burgesia mallorquina. 
És en aquest moment, impulsat per aquesta reforma modernitzadora de 
Noguera i altres intel·lectuals, que comencen a sorgir les primeres institucions i 
entitats públiques d’aprenentatge musical, com per exemple, el Montepío 
Músico Palmesano de Bartomeu Simó i Escaraverino20. 
Aquesta renovació de la consciència musical afectà a altres gèneres al marge 
de la música coral, com fou la música instrumental, fins al moment relegada a 
un pla quasi inexistent de la vida musical de l’illa. Aquest és el cas del Saló 
Beethoven, impulsor de l’afició musical de l’època i centre neuràlgic d’aquest 
moviment renovador, que s’inicià l’any 1898. Aquest Salonet es transformà 
posteriorment en la Sociedad de conciertos Beethoven (1903), lloc de reunió de 
l’elit intel·lectual i on participà activament Noguera, qui a part de promotor de 
les activitats musicals que s’hi duien a terme, narrà a les seves cròniques de La 
                                                           18 Aviñoa, Xosé. Història de la Música Catalana, València i Balear, vol. IV, Del Modernisme a la 
Guerra Civil. Barcelona, Edicions 62, 2000, pp. 185 - 186.   
 19 Reynés Florit, Arnau, Panorama de la música a Mallorca des del final del segle XIX fins al 
XXI; Revista electrònica d’Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa, Monogràfic 
sobre educació musical, Vol. III, núm. 2, 2012, p. 80. 
 20 Thomàs i Sabater, Joan M., i Parets i Serra, Joan, Breu història musical de les Illes Balears. 
Palma, col·lecció Música, núm. 1 (Consell de Mallorca), 1989.   
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Última Hora i La Almudaina, els diferents esdeveniments i artistes que hi 
deixaren empremta, entre els que destacà Albéniz, Granados i Pedrell entre 
d’altres21. 
Per finalitzar, només esmentar que a mitjan segle XIX començà a Palma el 
floriment d’una gran afició per l’òpera, fet que s’havia produït a Menorca unes 
dècades abans. Aquesta afició es veia reflectida en la programació anual d’una 
temporada d’òpera italiana produïda per companyies procedents de Barcelona 
o Itàlia representada en el primer coliseu de la ciutat, el Teatre Principal. En 
aquesta primera meitat del segle XIX l’òpera fou a Palma un entreteniment 
propi de les classes benestants. Aquest fet canviarà a partir del tombant de 
segle, moment en que el gènere operístic s’obrirà a altres espais teatrals i a 
formats diferents als habituals que permetran una aproximació al gènere de la 
resta de la societat mallorquina de principis de segle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           21 Thomàs i Sabater, Joan M., i Parets i Serra, op. cit., p. 33. 
 



13  

1.2. OBJECTIUS: 
Com ja hem indicat, el present treball neix amb la intenció de donar llum a un 
període poc estudiat de la producció operística realitzada a Palma entre l’any 
1889 i 1914. La major part dels estudis realitzats sobre el moviment operístic es 
centren en el període entre 1824 i 1879, on figurava la ciutat de Palma com un 
referent de primera línia en les novetats del moviment romàntic, destacant per 
l’esplendor i grandesa de l’afició del seu públic. Partint d’aquest buit, els 
objectius que es pretenen aconseguir són els següents: 
- Estudiar l’evolució del món de l’òpera a Palma en el període de la fi de segle 
mitjançant el buidatge de la premsa escrita. 
- Mostrar la vigència de l’òpera com a principal espectacle musical del moment, 
reflectint la seva rellevància social. 
- Descobrir qui foren aquells personatges que promocionaren les produccions 
operístiques a Palma durant aquest període.  
- Estudiar la importància de l’òpera per la societat palmesana, com a 
espectacle per excel·lència de les classes socials elevades i dels diletants.  
- Investigar com aconsegueix en aquest període atreure al públic de classes 
socials més desfavorides, ubicant-la en espais alternatius al tradicionalment 
utilitzats. 
- Demostrar com en les principals publicacions d’informació general, l’òpera es 
present en els articles, cròniques i crítiques de manera constant.  
- Analitzar les crítiques musicals i valorar la seva influència en els gustos de la 
societat. 
- Ubicar i confeccionar un llistat dels principals espais on es van dur a terme els 
espectacles operístics.  
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1.3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ: 
La major part dels estudis realitzats sobre l’òpera al període de fi de segle, es 
centren en estudis generals de la història de la música a Espanya en el XIX, 
com Casares22, o en concret del XX, fent una breu descripció dels espectacles 
operístics que hi transcorrien a les grans ciutats, com Barcelona i Madrid, com 
mostra l’obra de Tomás Marco23. Aquests estudis presenten una escena 
musical completa del període de fi de segle, però no presten un gran èmfasi a 
les representacions operístiques que s’hi realitzaven, només comenten les 
tendències musicals generals, relacionades amb l’entrada del wagnerisme i els 
nacionalismes musicals europeus. 
Per tal d’estudiar la pròpia història de l’òpera en el segle XIX i XX a Espanya, 
s’ha de recorre a diversos estudis específics sobre el gènere. El gran referent i 
iniciador dels primers estudis sobre la història de l’òpera on s’inclou la situació 
de l’òpera a Espanya al llarg d’aquest període és Roger Alier24. Com a primer 
estudi d’aproximació de la història de l’òpera del XIX, cal citar la publicació de 
Peña Goñi25, com a referent de l’estudi de la música dramàtica i el gènere 
operístic a nivell de l’estat. Podem parlar de l’estudi Breve história de la ópera 
26 de Trujillo; i més recentment, un estudi més extens de Menendez Torrellas27 
sobre la història de l’òpera, tracta de manera prou estesa els períodes que ens 
ocupen. 
Tot i que el present estudi tracta de l’òpera a Palma, com a referent de les 
òperes que es realitzaren a l’illa i com a principal focus d’influència i contacte, la 
situació musical del gènere operístic de Barcelona, es fa necessari, la revisió 
                                                           22 Casares, Emilio. La música en España en el siglo XIX, Universidad Oviedo Servicio Público,   
1995 
 23 Marco, Tomás. Historia de la música española, vol. 6, siglo XX. Madrid, Alianza Música, 
1983, p. 18 
 24 Alier, Roger, Historia de la ópera, Barcelona, Ma Non Troppo, 2002. 
 25 Peña y Goñi, Antonio, La ópera española y la música dramàtica en España en el siglo XIX, 
Madrid: ICCMU, 2004 
 26 Trujillo Sevilla, Jesús, Breve historia de la ópera, Madrid, Alianza, 2007 
 27 Menendez Torrellas, Gabriel, Historia de la ópera, Madrid, Akal, 2013 
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de les publicacions referents a l’òpera que es duia a terme a aquesta ciutat. En 
primer lloc, cal esmentar l’estudi de Roger Alier, «La vida musical barcelonina 
durant el Modernisme», Història de la cultura catalana. El modernisme 1890-
190628, aquesta publicació és un referent important pel present treball, perquè 
planteja paral·lelismes amb la situació musical palmesana durant el 
Modernisme, alhora que mostra certs ideals musicals comuns i que afecten a la 
visió per part de la societat benestant i diletants.  
En relació amb aquest estudi anterior, no es pot obviar l’obra de  Xosé Aviñoa 
Història de la Música Catalana, València i Balear 29 on es planteja el panorama 
i les relacions musicals entre aquests territoris, les semblances i divergències, 
les influències entre els artistes i representacions a finals del XIX amb l’entrada 
del Modernisme fins a la Guerra Civil. Aquesta visió general de la música no 
deixa de banda una referència a l’òpera del moment, tot i que només manifesta 
les tendències veristes i influències del wagnerisme que s’estava 
desenvolupant a Barcelona, i com aquest fet influencià la resta de territoris de 
parla catalana, com fou Palma. Un article d’Aviñoa a tenir present en l’estudi de 
l’òpera a Espanya en el període que ens interessa és «Modernisme i musica: 
una reflexió al cap dels anys»30. 
Per tal de contextualitzar aquest període de fi de segle a Palma, ha estat 
necessari recorre a l’estudi de certa bibliografia de caràcter general sobre la 
cultura i música que es realitzava a l’illa en aquest moment. En primer lloc, cal 
citar l’article de Joan Company Florit «Música». Cent anys d’història de les 
Balears31 com a punt de partida d’una visió global de la situació de la música a 
Mallorca de finals del XIX fins al XX. Company ens parla poc de l’òpera que es 
feia a Mallorca, però si de certs cantats illencs de renom, com Francesc Uetam, 
i de les aportacions de certs músics i intel·lectuals com Antoni Noguera a la 
                                                           28 Alier, Roger, op. cit., pp. 129 - 152 
 29 Aviñoa, Xosé. op. cit, pp. 185 - 186 
 30 Avinoa, Xose, «Modernisme i musica: una reflexió al cap dels anys», Recerca musicològica, 
XIV-XV, 2004-2005, pp. 107-122 
 31 Company Florit, Joan, op. cit., p. 207   
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modernització musical de l’illa i la seva aposta pel gènere operístic influenciat 
pel wagnerisme i els moviments nacionalistes.  
En aquesta contextualització i per comprendre la situació de l’òpera a Ciutat cal 
fer esment a l’estudi d’Isabel Graña La cultura a Mallorca (1840-1936)32. En 
aquesta publicació, Graña ens ubica en l’ambient cultural de fi de segle a 
Mallorca, fent referències a les tendències musicals que s’estaven imposant, 
com el Modernisme que pretenia innovar la cultura musical de l’illa de la mà de 
Antoni Noguera i Joan Torrendell. Ens parla dels teatres i espais on la música 
fou protagonista en aquest moment, fent esment a les representacions 
operístiques que es començaren a representar a altres espais teatrals, al 
marge del Teatre Principal. Ens informa d’aquest relació del grup d’intel·lectuals 
guiats per Miquel del Sants Oliver amb les publicacions de La Almudaina i La 
Última Hora, que tenien com a principal objectiu situar a Palma en la modernitat 
de la resta de capitals d’Europa i reformar el gust dels palmesans, en pro d’una 
modernització d’ideals, on la música en formava part com un pilar de gran 
importància.  
Seguint amb aquesta mateixa línia d’estudi de Graña, també és situa la  
publicació de Damià Pons, Ideologia i cultura a la Mallorca d’ entre els dos 
segles (1886-1905): el grup regeneracionista de L’Almudaina33, on es centra en 
el grup d’intel·lectuals de La Almudaina i analitza els intents d’aquest col·lectiu 
de modernitzar la societat, mitjançant la plataforma que els envoltava, el diari 
La Almudaina. En aquesta obra tracta de manera molt específica la figura 
d’Antoni Noguera i la seva importància com a element clau per la modernització 
musical de la Mallorca. En consonància amb aquesta obra, el mateix autor ja 
havia publica l’article «Antoni Noguera i la modernització musical a Mallorca»34. 
Per fer esment a altres estudis que han tractat aquest context cultural de la 
Mallorca del tombant de segle, i concretament centrat en els espectacles 
teatrals, s’ha d’anomenar la publicació d’Antoni Nadal El Teatre mallorquí del                                                            32 Graña Zapata, Isabel, op. cit., p. 8 
33 Pons i Pons, Damià, op. cit., p. 21 
 34 Pons i Pons, Damià, «Antoni Noguera i la modernització musical a Mallorca», Bolletí Societat 
Arqueològica Lul·liana, núm. 53, Palma, 1996, pp. 309-330 
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segle XIX35, on se’ns ofereix una visió de la història del teatre mallorquí del 
segle XIX, prestant especial atenció als espais teatrals i els espectadors, sense 
deixar de banda la història del teatre com a espectacle, estudiant l’entorn social 
o polític. Aquest estudi aporta tota una seria d’informacions que envolten també 
el món de l’òpera, ja que no s’ha de deixar com un espectacle teatral.  
A continuació, s’ha de fer referència a aquelles publicacions que han estudiat la 
història de la música de Mallorca, on cal començar amb el títol de Joan M. 
Thomàs i Joan Parets, Breu història musical de les Illes Balears36. En aquesta, 
se’ns presenta d’una manera detallada un llistat dels cantants d’òpera que van 
romandre en actiu durant el segle XIX i primera meitat del XX. Alhora se’ns 
parla dels principals compositors de l’illa, i se’ns fa esment que algun d’ells 
composava operetes. Finalment ens relaten com fou l’educació musical en 
aquest període.  
 Seguint l’estela d’estudis que ens expliquen una visió de la situació musical de 
Mallorca, s’ha de destacar l’article d’Arnau Reynès Panorama de la música a 
Mallorca des del final del segle XIX fins al XXI37 que recull de les principals 
novetats musicals del final de segle, esmentant els artistes, esdeveniments 
musicals i obres que plantegen una completa història musical. Reynès presta 
especial atenció al gènere coral, a l’instrumental, però l’òpera queda relegada a 
un pla superficial; degut a que prioritza l’estudi de l’evolució de l’educació 
musical i el sorgiment dels moviments corals, per sobre dels gèneres escènics. 
És important el seu estudi pel tractament que es fa de la figura d’Antoni 
Noguera i la seva importància com a modernitzador de la cultura musical, fent 
referències als seus articles de La Almudaina, La Última Hora i El Isleño. 
Si ens endinsem en les publicacions que han tractat el tema de l’òpera a 
Mallorca, podem començar parlant de l’obra de Sanmartín de l’any 1952, 

                                                           35 Nadal, Antoni. El Teatre mallorquí del segle XIX, Edicions Documenta Balear, Palma, 2007 
 36 Thomàs i Sabater, Joan M., i Parets i Serra, Joan, op. cit., 
 37 Reynés Florit, Arnau, op. cit., p. 80 
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Uetam. El mejor bajo cantante de su tiempo38, primer monogràfic dedicat a un 
cantant d’òpera mallorquí. San Martín ens elabora una biografia del baix 
Francesc Mateu “Uetam”, però no deixa d’incloure en aquesta biografia 
acurada de l’artista, l’ambient musical que es vivia a Palma entre la segona 
meitat del XIX i els inicis del XX. Detalla gran quantitat d’artistes locals i 
internacionals i  directors musicals que passaren per l’illa durant aquest 
moment; junt a això, parla dels diferents espais utilitzats per oferir espectacles 
operístics, al marge del Teatre Principal, en versions concert i formats 
adaptats39. També és un referent important per localitzar els cantats 
internacionals de prestigi del món operístic i els principals centres neuràlgics 
del món a Espanya; a més, de relatar com es vivien aquestes efectes en els 
espectadors de l’illa.  
Enllaçant amb la publicació anterior, l’estudi que presenta una major quantitat 
d’informació i que avui dia encara n’és el màxim referent, és La ópera en 
Mallorca: siglo XIX40 de Joan Parets i Serra (1982). En aquest estudi se’ns 
parla de l’ambient musical de la segona meitat del XIX a Palma, citant a autors 
com Jean-Josep Bonaventure Laurens a Souvenirs d’un voyage d’art a l’Ile de 
Majorque (1840) i Gabriel Cortès a Pintors i Poetes davant el paisatge de 
Mallorca (1966), que expliquen que els principals compositors d’òpera 
interpretats a l’illa eren Mercadante, Donizetti i Bellini. Parets parla com el 
moviment musical romàntic a l’illa estava al dia i en la mateixa línia que les 
principals capitals d’Europa i el continent. Ens relata el nombre d’òperes que es 
s’interpretaven per temporada, com per exemple entre el període de 1824 i 
1879 es representaren 157.  
A continuació, elabora una biografia dels principals cantants mallorquins, on 
apareixen noms com: Jaume Sabater Oliver, Bartolomé Massanet, Juan Bou, 
etc. També apareixen algunes imatges d’aquests cantants d’òpera, fet que 
excepte la figura de Uetam no apareixen a la major part dels estudis 
                                                           38 Sanmartín Perea, J., Uetam. El mejor bajo cantante de su tiempo. Biografia, Palma:[s.n.] 
Gráficas Miramar, 1952 
 39 Sanmartín Perea, J., Los cien años del Círculo Mallorquín, Palma, 1951. 
40 Parets i Serra, J., La ópera en Mallorca: siglo XIX, Palma: [Luis Ripoll] DL,1982 
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ressenyats. Finalment dedica un apartat als directors d’orquestra que van 
participar en aquestes temporades, com Joan Goula i Andrés Pavia. En relació 
amb aquesta obra, Parets publicà l’article Llista de cantants lírics mallorquins41. 
En consonància amb la recerca de Parets, es important parlar de l’aportació de 
Buades amb el seu article, Apunts per a una història de l’òpera a Mallorca42 
(1998), que seguint amb els estudis de Parets, elabora un petit panorama de 
l’evolució musical de l’òpera des del XVII al segle XX a Mallorca.  
Encara no involucre exactament el període concret d’aquest estudi, cal apuntar 
l’obra de Domingo Garcías Estelrich,  La ópera y el teatro en Mallorca (1824-
1834): la década ominosa43. Se’ns parla dels orígens de l’òpera a Mallorca, 
tractant també les temporades de les darreres dècades del segle XIX, com per 
exemple la temporada 1886-1887. Afegeix informació al voltant dels teatres i el 
públic que solien assistir a aquestes; per tant, és una obra de referència 
important per ubicar el context anterior a l’estudi. 
En darrer lloc, es fa necessari parlar de la importància de l’article de Francesc 
Vicens La primera temporada d’òpera del Teatre Líric a través de les pàgines 
del diari Última Hora44 com referent d’aquest treball. Aquest estudi és l’únic que 
s’ha localitzat on es treballi la premsa escrita com a font principal per estudiar 
l’òpera a Palma. Vicens es centra només en una única temporada del Teatre 
Líric, la de l’any 1902, on es va dur a terme una flamant temporada operística, 
fet innovador en aquest teatre, que anteriorment anomenat Teatro-Circo Balear, 
es dedicava a les produccions d’espectacles de menor rellevància. La 
                                                           41 Parets i Serra, J., Llista de cantants lírics mallorquins. II Jornades musicals cap vuitada de 
Pasqua. II Simposium sobre els orgues històrics de Mallorca: II Trobada de Documentalistes 
musicals, pp. 167-179. 
42 Buades, J.M., Apunts per a una història de l’òpera a Mallorca, Actes de la II Trobada de 
Documentalistes Musicals, Fundació ACD- Centre de Recerca i Documentació Musical de 
Mallorca, Pollença, 1998, p. 225 
43 Garcías Estelrich, D., La ópera y el teatro en Mallorca (1824-1834): la década ominosa, 
Palma: Lleonard Muntaner Editor, Col·lecció Refaubetx, vol. 19, 2004. 
44 Vicens Vidal, F., La primera temporada d’òpera del Teatre Líric a través de les pàgines del 
diari Ultima Hora, IX Simpòsium i Jornades Internacionals de l’Orgue Històric de les Illes 
Balears. IX Trobada de Documentalistes Musicals, Fundació ACD- Centre de Recerca i 
Documentació Musical de Mallorca, Muro, 2003, pp. 231-245. 
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informació que ens aporta es centra, a part de contextualitzar el sorgiment del 
Teatre Líric, en oferir una visió de les companyies, artistes i obres que es 
representaren en aquesta temporada; per acabar valorant l’activitat escènica 
d’àmbit local.  
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1.4. FONTS I METODOLOGIA: 
1. 4. 1. FONTS 
Les fonts que s’han utilitzat per la realització d’aquest treball han estat 
principalment d’hemeroteca, tal i com el propi títol del treball esmena. 
Unes fonts que comprenen totes les publicacions de premsa diària editades a 
Palma entre els anys 1889 i 1914. El buidatge ha prioritzat la recerca en 
determinades publicacions, pel seu caràcter d’informació general, tot i que totes 
elles presenten una ideologia política determinada que queda palesa en el seu 
contingut periodístic i en els seus propis col·laboradors i periodistes habituals. 
A continuació es detallen les principals fonts  consultades, que pel seu caràcter 
informatiu general, els aspectes culturals i musicals es tracten de manera diària 
en diferents noticies, articles especialitzats i cròniques dels esdeveniments 
recents i locals. Tot i que cal remarcar que cada una d’aquestes publicacions fa 
palès en el seu contingut periodístic, les diferents vinculacions a partits polítics i 
ideologies determinades que es manifestaren a Palma en el darrer quart del 
segle XIX i primeres dècades del XX. 
En primer lloc cal parlar de La Almudaina, publicació editada del 31 d’octubre 
de 1887 al 31 de maig de1953. Fou un diari d’informació general de caràcter 
regionalista, que en algunes èpoques defensà el partit liberal45. La Almudaina 
és una de les principals fonts d’aquesta recerca; degut al fet que publica 
cròniques i notícies diàries dels esdeveniments culturals i musicals que 
succeïen a Palma a les seccions anomenades Teatros, De Teatros, Noticias 
musicales i Noticias: De las islas. Les cròniques i crítiques musicals més 
especialitzades foren realitzades pels seus principals col·laboradors, els quals 
posseïen una secció fixa i pròpia dins la publicació. El cas d’Almanzor, 
pseudònim d’Enric Alzamora als articles Notas de Arte,  la secció Lecturas y 

                                                           45 Company Matas, Arnau, Catàleg de 100 anys de premsa diària de les Balears. Palma: Grup 
Serra – Sa Nostra, 1993, pp. 22-23 
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Comentarios d’Argos, les Notas Teatrales  de Joan Torrendell i els articles Al 
Dia de R. Ballester, entre d’altres.  
Però cal destacar entre aquestes col·laboradors, les seccions que Antoni 
Noguera va publicar periòdicament, com: Revista musical, Bibliografia musical, 
Notas del Teatro i crítiques d’òperes concretes. Les seves col·laboracions 
s’orientaven a l’objectiu de descriure la situació musical de Palma, comentar els 
concerts i òperes que s’interpretaven, ressenyar sobre polèmiques musicals, 
però sobretot pretenia proposar iniciatives per modernitzar la situació musical 
de l’illa.  
A part d’aquests col·laboradors locals, La Almudaina és una font d’informació 
de l’escena cultural i musical que es vivia a les principals capitals europees i 
una finestra a la música que es feia a la resta del món. Els col·laboradors com 
Bartomeu Amengual amb les cròniques Desde Barcelona, les col·laboracions 
de Rafael Mitjana informant alternadament des de les principals capitals com 
Barcelona, París i Milà, les Notas Musicales d’Eduardo Muñoz, la col·laboració 
des de Madrid i Barcelona de Pedro Ferrer Gibert i F. Suarez Bravo. Cal 
destacar les Cartas de Buenos Aires que es publicaven mensualment a càrrec 
del corresponsal T. La Brege i les cròniques Alrededor del mundo de Wanderer.   
Juntament amb La Almudaina, l’altra font de rellevància per aquest estudi ha 
estat La Última Hora, publicació editada a partir de l’1de Maig de 1893, i que 
l’any 1961  passà a ser coneguda com Última Hora, publicada actualment. 
Durant el període que ens interessa fou un diari d’informació general que 
destacà pels seus mètodes innovadors de publicitat i venda. Va mantenir certes 
polèmiques amb els diaris El Ancora i La Correspondencia, diaris de clara 
confessió catòlica46.  
Igual que La Almudaina, aporta tota una serie de noticies diàries referents als 
espectacles musicals dels diferents espais i teatres. Sota el títol Notas del 
Teatro, que no apareixen firmades, es fan cròniques detallades de les 
produccions que transcorrien a Ciutat. Aquesta publicació compartia 
col·laboradors amb La Almudaina, com és el cas d’Estilete, qui firmava les 
                                                           46 Company Matas, Arnau, op. cit., 1993, p. 25 
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cròniques Desde Barcelona, referent als espectacles teatrals i musicals 
d’aquesta ciutat. En el cas de Noguera, apareixien publicades les seves 
Crónicas musicales i Noticias musicales, on  es presentava la situació musical 
de Palma i les crítiques més exhaustives dels principals espectacles musicals, 
entre elles, les òperes. La figura de Rafael Mitjana i Eduardus seran importants 
per donar a conèixer l’ambient musical que es vivia a les principals capitals 
europees amb les seves cròniques de teatres i òperes. 
També cal fer esment, altres publicacions que van tenir una curta durabilitat, 
per tant, no podran aportar el mateix volum d’informació que els diaris que 
engloben tot el període estudiat. La major part d’aquestes publicacions es 
basen en donar cròniques breus i notícies de tipus locals; tot i que en menor 
mesura, publicaran noticies sobre les representacions musicals que es feien als 
principals teatres de Madrid i Barcelona. Les noticies internacionals sobre 
l’òpera seran pràcticament inexistents. Algunes d’aquestes publicacions es 
fixaran principalment en l’aparició dels cantants mallorquins en algunes de les 
temporades líriques internacionals.  
Aquests diaris serviran com a font d’informació de dades objectives d’aquest 
estudi com els espais on es realitzaven les representacions, els preus de les 
localitats, les programacions i companyies que hi actuaven, però en la majoria 
dels casos no trobarem autors que signin els articles i cròniques musicals, a 
diferència del que succeeix a La Almudaina i La Última Hora.  
Aquestes publicacions a les que ens referim són per exemple, El Isleño, editat 
entre l’any 1870 i 1898. Aquest fou l’òrgan de la Unió Liberal, encara que tenia 
un ampli caràcter informatiu47. Com a font per a l’estudi de l’òpera, El Isleño 
aporta diferents articles i cròniques musicals a les seccions: Crónica local – 
Espectáculos, Noticias i Teatro Principal. En aquestes seccions només ens 
apareix informació dels espectacles operístics que es feien a Palma, i sobretot 
centrat en el Teatre Principal, tractat d’una manera bastant objectiva i sense 
entrar en la crítica de les diferents interpretacions; a part que no apareixen mai 
signades per cap col·laborador. De cara a informar sobre les representacions 
que es feien a la resta del món, només es pot localitzar la secció Barcelona, 
                                                           47 Company Matas, Arnau, op. cit., p. 21 
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signada per A.F.S. on es fa un relat de les temporades musicals a la ciutat 
comtal. 
A continuació podem parlar de la publicació El Heraldo de Baleares, publicat 
entre l’1 d’octubre de 1894 i març de 1901. Va tenir diferents etapes i varià 
segons el seu propietari, fou òrgan del Cercle Conservador de Palma. L’abril de 
1898, Ricard Salvà el comprà i va aparèixer com a diari independent fins l’agost 
del mateix any48. L ’Heraldo de Baleares va mantenir durant tots els anys de la 
seva publicació una secció titulada Entre bastidores, d’autor desconegut, on es 
van escriure noticies i cròniques dels espectacles teatrals i musicals de l’illa, 
entre ells, de les òperes a Palma. Va mantenir alguns col·laboradors que 
informaven de la situació cultural de Barcelona, Madrid i París, entre ells cal 
destacar L. Barceló, Julio Abril, Mariano de Càvia, Antonio Peña y Goñi, 
Antonio Ambroa, Francisco Amengual i les cròniques de Filemón. 
Altres fonts utilitzades que estan relacionades amb lo anteriorment dit, són El 
Liberal (15 Abril 1903 – 30 Abril 1904) d’ideologia liberal i que oferia informació 
de caràcter general i local49. Destaca la secció Notas del Teatro dedicada a 
crònica dels principals espectacles que feien a Palma, i on l’òpera té un paper 
presencial important. 
Junt a aquest podem anomenar, El Noticiero Balear (1 Abril 1891 – 30 
Setembre 1894, i El Noticiero (1 Juliol 1904- 29 Abril 1905), ambdós diaris 
d’informació local i general, destacant el segon d’ells pel seu caràcter 
conservador maurista50. En aquest darrer diari destaca l’aportació del 
col·laborador Moscón, qui realitza tota una seria de crítiques sobre les 
representacions operístiques de Palma a la secció Del Teatro. Aquesta secció 
junt a l’apartat Sueltos y Notas, foren els espais on apareixen informacions 
diàries  sobre els espectacles musicals i teatrals de l’illa.  
Seguint amb aquestes fonts, que poden considerarse com a secundàries, cal 
citar El Diario de Palma, publicat entre l’any 1870 i 1920. En la primera etapa 
                                                           48 Company Matas, Arnau, op. cit., p. 26 
 49 Company Matas, Arnau, op. cit., p. 28 
 50 Company Matas, Arnau, op. cit., p. 24  
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fou liberal moderat; defensor del catolicisme i oposat als ideals progressistes i 
democràtiques. En una segona etapa (1861-1920) fou principalment d’ideals 
conservadors, encara que amplià el seu caràcter informatiu. El diari contribuí a 
la divulgació del romanticisme a Mallorca amb la publicació de textos de 
Chateaubriand, Lord Byron, Espronceda i Walter Scott51. Les noticies i 
cròniques sobre els espectacles musicals de l’illa apareixen breument a la 
secció Palma i en breus anuncis publicitaris de les temporades d’òpera. 
Seguint amb aquesta línia, hi trobam publicacions com La Tarde (1 Abril 1903 – 
3 Febrer 1912), Diario de Mallorca (10 Desembre 1900- 28 Juny 1907 i La 
Región (5 Febrer 1912 – 31 Desembre 1913), diaris d’informació general, fent 
palès que el Diario de Mallorca es vinculava a la confessió catòlica. Aquestes 
tres publicacions tenen en comú el fet que no apareix cap crònica, notícia o 
article sobre els espectacles musicals i l’òpera que aparegui signat per qualque 
autor. Només s’hi localitzen seccions titulades: Notas teatrales, Teatrales, De 
Teatros i Teatro Principal que ofereixen una crònica detallada d’algunes òperes 
posades en escena a Palma, però sense oferir una visió crítica de l’espectacle 
ni un panorama de les reaccions del públic davant aquestes produccions. 
Dins aquestes fonts consultades, cal fer un incís especial a publicació La 
Roqueta, principalment de l’any 1902, que ha servit com a font important per 
l’estudi de la temporada operística que s’estrenà amb la inauguració del Teatre 
Líric de Palma, mitjançant un reportatge prou extens i acompanyat d’informació 
gràfica, com per exemple el dedicat a Italia Vitaliani en la crònica de Joan 
Torrendell. 
La resta de publicacions que s’esmenen a continuació han format part de la 
recerca d’aquest estudi, però han estat fonts de poca rellevància informativa, 
degut a la falta de contingut que presentaven les seves publicacions en 
referència al món cultural i concretament musical de Ciutat.  
El motiu és principalment el lligam d’aquestes publicacions a diferents 
confessions religioses i ideologies polítiques, fet pel qual les decanta de la 
informació general  que oferien altres publicacions anteriorment esmentades, i 
                                                           51 Company Matas, Arnau, op. cit., p. 21 



26  

centren la major part de les seves notícies a potenciar i promocionar aquestes 
ideologies, deixant al marge les qüestions culturals i musicals, on evidentment 
l’òpera com a gènere escènic queda completament exclosa.  
Citaré finalment les publicacions que han estat consultades però que han estat 
de poca utilitat en l’aspecte informatiu del món de l’òpera a Palma en aquest 
període. Aquestes fonts són les següents:  

˗ El Ancora d’ideologia catòlica (1a Etapa: 3 febrer 1880- 31 octubre 1890/ 
2a Etapa: 19 Febrer 1896- 7 Desembre 1900) 

˗ El Católico Balear (3 Novembre 1890 – 18 Febrer 1896) 
˗ El Eco Balear (2 Gener 1903 – 31 Desembre 1903) d’ideologia catòlica 
˗ Gaceta de Mallorca (1 Juliol 1907 – 28 Febrer 1910) de confessió 

catòlica però d’idees socials avançades 
˗ Correo de Mallorca (1 Març de 1910 – 30 Maig 1953) lligat al bisbat de 

Mallorca 
˗ Las Baleares, diari d’ideologia republicana (1 Maig 1891 – 31 Juliol 

1896) 
˗ La República (2 Març 1892 – 29 Setembre 1894) 
˗ La Defensa (8 Abril 1905 – 30 Juny 1905) diari republicà que fou l’òrgan 

de la Unió Republicana 
˗ La Unión Republicana (1 Agost 1896 – 30 Gener 1904) 
˗ El Balear (15 Gener 1898 – 31 Juliol 1898) d’altres tendències polítiques  
˗ La Correspondencia (3 Juliol 1898 – 1 Abril 1899) diari d’informació 

política, cultural i local 
˗ El Día (4 Abril 1899- 3 Juny 1899) 
˗ El Mallorquín (16 Abril 1900- 16 Juliol 1900) 
˗ La Tribuna (12 Octubre 1901 – 19 Octubre 1901) breu publicació 

d’informació general 
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1.4.2. METODOLOGIA 
La metodologia que s’ha dut a terme en aquest treball ha estat la recerca 
exhaustiva en cada una de les fonts d’hemeroteca. El buidatge d’aquestes 
publicacions periodístiques ha permès recopilar tota una seria d’informacions 
objectives al voltant del món de l’òpera a Palma.  
Aquesta recerca, ha permès generar una base de dades en funció d’elements 
concrets, per donar resposta a cada un dels apartats que engloben aquest 
treball, com són:  les companyies operístiques que treballaren a Ciutat, les 
obres que s’hi representaren en aquest període, els principals espais on es 
representaren aquestes temporades líriques, els empresaris que ho 
promocionaren i potenciaren, i finalment, com es percebien aquestes 
representacions entre el públic i els intel·lectuals de l’època, mitjançant les 
crítiques publicades. 
La base de dades està constituïda per fitxes, que s’han anat complimentant en 
funció de les noticies i informacions que han anat sorgint en relació als diversos 
elements proposats en el desenvolupament del treball. Les entrades que 
conformen aquestes fitxes són les següents: 

- Nom de la font: diari en el que es localitza la informació  
- Tipus de referència (en funció de l’origen de la font): notícia, crònica, 
article d’opinió, crítica musical, telegrama, etc 
- Data de referència: data en que es publica la notícia 
- Tema: companyia d’òpera, empresari, crítica musical, teatre o espai 
teatral on es representa, òpera a Mallorca, cantants d’òpera 
internacionals i cantants d’òpera mallorquins... 
- Resum de la notícia: element concret al que fa referència, per exemple, 
l’empresari del Teatre Principal, José Ribas. És l’origen de la fitxa. 
- Localització: ubicació de l’element en el conjunt de la font. 
- Autor: autoria, si es coneix, de l’element en qüestió. 
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- Noticia: transcripció del text que ha originat la informació.  
- Annex: imatges o text associat al context de l’element. 
 

Posteriorment, a partir de la base de dades, s’ha recopilat la documentació  
referent a cada un dels punts d’estudi i que constitueixen el conjunt del cos 
d’aquest treball, per tal de realitzar un anàlisi de cada un d’ells. Una vegada 
tractats individualment, s’ha efectuat una valoració global dels mateixos 
mitjançant un procés d’anàlisi i comparació.  
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2. UNA MIRADA A L’ÒPERA A TRAVÉS DE LA PREMSA 
El present treball ha estat organitzat en cinc apartats, cada un dels quals fa 
referència als principals elements que articulen els espectacles operístics.  
El primer apartat explica les principals companyies i artistes d’òpera que 
intervingueren en les temporades teatrals d’aquest període. A continuació, en 
un segon apartat es reflexiona sobre la programació de les òperes que es 
representaren a Palma i la recepció que es feia a la premsa de les temporades 
d’òpera de la resta de l’Estat espanyol i del món. En el tercer punt, s’analitzen 
les gestions i funcions dels empresaris teatrals per a la realització de les 
temporades teatrals. En el següent, es tracten les principals crítiques musicals 
que realitzaren a la premsa els entesos sobre les representacions que es van 
dur a terme a Palma en aquest moment, exposant les opinions i expectatives 
del públic. Per finalitzar, el darrer bloc pretén il·lustrar sobre els teatres i espais 
escènics que fomentaren la representació d’òperes en aquest període.  
 

2.1. COMPANYIES I ARTISTES 
En aquest apartat es procedirà a l’anàlisi de la informació extreta de les noticies 
i articles de premsa sobre les companyies i artistes d’òpera que treballaren en 
els escenaris de Palma. Aquest bloc s’ha dividit en dos apartats, les 
companyies i artistes forans i les companyies i artistes locals. Aquesta divisió 
s’ha dut a terme amb la intenció de donar èmfasi i treballar més detalladament 
les principals companyies i artistes locals que treballaren tant a l’illa com a la 
resta del món, els quals són majoritàriament amateurs que treballaren en 
espais escènics de menor transcendència artística.  
En primer lloc es tractaran les companyies i artistes forans que foren els que 
dominaren els escenaris de Palma,  per tant, dels que es localitza una major 
quantitat de material al respecte a la premsa. 
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2.1.1. COMPANYIES I ARTISTES FORANS: 
La major part de les companyies d’òpera que van treballar en els escenaris dels 
diferents teatres i espais escènics de Palma eren companyies foranes. 
Principalment procedents de Barcelona, com el cas de la companyia d’òpera 
del mestre Baratta i la del mestre Goula, fet habitual si es té present que 
Barcelona era el referent artístic i musical per excel·lència.  
Tot i la presència majoritària de companyies catalanes, també fou molt constant 
el fluxe de companyies procedents d’Itàlia, concretament de Milà52, ciutat que 
simbolitzava l’avantguarda musical europea del moment junt a Barcelona; si 
tenim present els teatres del Liceu de Barcelona i l’Scala de Milà com a 
capdavanters dels moviments musicals d’avantguarda i per la majoria 
d’estrenes del moment. 
Totes les companyies que actuaren en aquest període es dedicaven a l’òpera 
italiana, sense excepció; tot i que quasi la gran majoria d’elles introduïen en el 
seu repertori algunes òperes alemanes de Wagner i Weber, junt a alguns 
compositors francesos, com Gounod, Saint-Saens o Meyerbeer. Dins el 
repertori italià de la majoria d’aquestes companyies sempre són presents les 
principals òperes de Verdi, Rossini, Donizetti i Bellini; però alhora intenten 
presentar-se com a companyies fresques i coneixedores de les novetats de les 
estrenes, plantejant en alguns casos de manera no molt afortunada, la 
presentació d’òperes dels veristes Puccini, Leoncavallo i Mascagni i estrenades 
en els principals teatres italians uns anys abans i recentment estrenades al 
Liceu de Barcelona o al Teatre Real de Madrid. 
Aquestes companyies d’òpera italiana presentaven una estructura organitzativa 
d’artistes semblants. En la majoria es pot veure com s’incorporaven per cada 
una de les veus, dos o tres cantants, on cada un d’ells interpretava unes 
determinades òperes, a part d’actuar alguns d’ells com a reserves en cas 
                                                           52 Don José Espinosa ha recibido dos telegramas: uno de Milán, anunciándolo que ha sido 
contratado para la compañía de ópera el bajo Sr. Guido Cacialli; y el otro de Barcelona, 
adelantando que mañana se recibirán aquí la lista de los artistas y demás instrucciones y que 
el jueves estará aquí toda la compañía que debuta el sábado 19. “Teatro Principal”, La 
Almudaina, 14 de desembre de 1903 
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d’indisposició d’algun dels protagonistes. Dins cada una d’aquestes veus, el 
propi repertori condicionava la seva selecció, presentant en la majoria dels 
casos, tiples dramàtiques i tiples lleugeres, segons era requerit en l’òpera a 
representar; fet extensibles a les veus principals de tenors i baixos, però menys 
en el cas de veus com mezzosopranos, contralts i barítons.  
La majoria de les companyies presenten un mestre director concertador, qui 
solia ser el mestre que donava nom a la companyia en qüestió. Encarregat de 
les gestions empresarials de la companyia i de la pròpia selecció dels artistes i 
repertori a representar. No deixa de ser significatiu la presència a totes les 
companyies d’un director de cors, que sovint havia de treballar en cors 
recentment contractats a la pròpia ciutat on s’havia de realitzar l’espectacle; 
donant en aquest cas poc marge d’assajos i aprenentatge a les masses corals 
que solien presentar una trentena de cantaires dividits en ambdos sexes, a més 
d’una petita coral infantil si l’òpera ho requeria.  
Un fet semblant succeïa amb l’orquesta, sovint veurem en les noticies i 
cròniques molt criticada, juntament amb els cors, per manca de professionalitat 
i qualitat; fet que remet a la mateixa conseqüència que les masses corals, 
solien ser contractats en molts casos en les setmanes anteriors a les 
representacions i fins i tot durant les mateixes, interpretant un repertori extens i 
variat en cada un dels espectacles53. La major part de les orquestes estaven 
formades per un conjunt d’entre trenta i quaranta professors de música 
procedents principalment de ciutats com Barcelona i Valencia54.  
Un dels principals motius de la crítica constant a les orquestres es deu a 
aquesta falta de cohesió en el si de la companyia, ja que aquests músics 
coneixien al propi director de la companyia i concertador de l’orquestra, uns 
quants dies abans de l’inici de la temporada, havent d’interpretar cada nit una 
òpera diferent, potser allunyada del seu repertori habitual. Així es pot observar 
                                                           53 “Teatro Principal”, La Almudaina, 17 d’octubre de 1905 
 54 “Teatro. Teatro Principal”, La Almudaina, 22 de novembre de 1902; “Teatros. Principal”, La 
Almudaina, 11 d’octubre de 1905 
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a la següent noticia: Esta tarde ha salido para Barcelona el propietario y 
director de la compañía señor Castellanos, el cual estará de regreso el próximo 
viernes. El viaje del señor Castellano obedece exclusivamente al deseo de 
completar la orquesta con varios profesores y acompañar algunos artistas que 
quedaron en Barcelona. 55.  
Un factor a remarcar era que només alguns artistes formaven part sempre 
d’aquestes companyies d’òpera. La majoria d’elles tenien alguns artistes que 
formaven part de la companyia de manera constant, però algunes de les grans 
figures i els cantants de menor rellevància eren contractades sovint per separat 
gràcies a les transaccions dels diferents directors artístics dels teatres en 
qüestió; al igual que les masses corals i professors que composaven les 
orquestres, on la majoria eren contractats a les ciutats on es representava la 
temporada. 
Aquest factor destaca la critica cohesió entre el grup d’artistes i músics, molt 
evident en el desenvolupament de certes òperes, sobretot les més recents en 
l’estrena. Durant aquest període es plasmen moltes crítiques a la premsa de 
Palma, respecte aquesta manera de treballar de les companyies d’òpera i 
plantegen la necessitat d’un canvi de model en el seu desenvolupament. Sovint 
molts dels components de les companyies es sap provenien d’altres 
companyies permanents de grans teatres europeus, on si sabem que eren 
estables. 
Aquesta inestabilitat de les companyies d’òpera foranes marcarà el 
desenvolupament de les temporades d’òpera que es van dur a terme 
principalment entre el Teatre Principal i el Teatre Líric. Destacaran les 
companyies d’òpera que foren capaces de contractar els cantants solistes de 
major renom i qualitat, com el cas d’Amalia De Roma i el tenor Iribarne, que 
van formar part de la companyia del que serà el principal organitzador i 
concertador de les companyies d’òpera italiana que es varen programar a 
Palma en aquest període, el mestre Artur Baratta. 

                                                           55 La Última Hora, 28 d’octubre de 1905 
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El mestre Artur Baratta es pot considerar el principal artífex de les temporades 
d’òpera italiana que es succeïren entre el Teatre Principal i el Teatre Líric a 
Palma entre l’any 1900 i 1912. La seves companyies foren considerades per la 
premsa i públic illenc els millors exemples de representació operística 
d’aquesta període, tot i que es presentà amb artistes solistes diferents en cada 
una de les temporades.  
D’ Artur Baratta de Valdivia (Barcelona, 1860 – Barcelona, 1947)56 cal dir que 
fou un empresari operístic, compositor, mestre director i concertador 
d’orquestra català que debutà en diverses ocasions en els escenaris de Palma, 
representant majoritariament un repertori d’òperes italianes de Verdi i Puccini, 
algunes recentment estrenades als teatres europeus, fet que demostra el seu 
interès renovador i innovador. En el seu repertori no deixa d’introduir òperes 
dels compositors francesos de moda en aquesta època, com Massenet, 
Meyerbeer i Saint-Saëns; i en molts pocs casos alguna òpera alemanya de 
Wagner com per exemple Lohengrin. Baratta fou un eminent director de fama i 
prestigi internacional com a director d’òperes, però també com a compositor de 
menor rellevància57. 

                                                           56 Artur Baratta es formà en el conservatori del Liceu de Barcelona amb els mestres Josep 
Rodoreda i Marià Obiols; posteriorment, viatjà a Roma (1875) i Paris (1876) per continuar els 
seus estudis musicals. La seva primera composició fou l’opereta Lo Desengany, que fou 
estrenada al Teatre del Liceu el maig de 1885 amb una mala acollida per part del públic. El seu 
èxit professional fou aconseguit principalment com a mestre concertador i director d’orquestra, 
instruint a varies companyies d’òpera i sarsuela, amb les que realitzà gires per diverses 
localitats de l’Estat espanyol i d’Amèrica. Els seus lligams i activitats musicals amb Mallorca 
foren tan intenses i freqüents, que acabà per ubicar en aquesta illa el seu lloc de residència. La 
seva companyia d’òpera actuà de manera intermitent entre els anys 1888 i 1912 a diversos 
teatres de Palma com el Teatre – Circ  Balear, el Teatre Líric i el Teatre Principal. Entre el 1890 
i 1913 va tenir una relació molt estreta amb l’Orfeó de la Protectora; i a partir de 1923 passà a 
ser el director de l’Orfeó Mallorquí. L’any 1926 continuava dirigint el Conservatori del Teatre 
Principal, on seguí presentant temporades operístiques amb el suport de la cantant lírica Mercè 
Capsir. Va obtenir un gran nombre de premis a Barcelona, València, Lleida i Costa Rica, per la 
seva trajectòria professional. Fou compositor de varies obres com: El gran dux (1893) sarsuela 
còmica, Na Bet Maria, errada de comptes (1934), Júnipero Serra, , Manicomio nacional, un 
motín de Villamuerde, L’Enyorança i moltes altres obres simfòniques i religioses. AA.DD., 
Diccionari del Teatre a les Illes Balears, vol. II, p. 79 
 57 Vicens Vidal, F., op. cit., p. 234 
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Fig. 1. Arturo Baratta. Font: La Roqueta, núm. 21,15 de novembre de 1902 

La premsa de Palma va descriure del mestre Baratta i la seva capacitat com a 
músic de la següent manera: 
Aquest es el mestre y es bastant conegut a Palma. Relament té una batuta 
enérgica, precisa y atenta a tots els detalls. Els nostros musics quant toquen 
baix de la seva direcció, semblen uns altres. Els cantants li están ben agrahits, 
perque mai los deixa de la ma acompanyantlos amb carinyo y extraodinari 
cuidado. A la Tosca ha fet miracles58.   
La temporada del 3 de novembre al 30 de novembre de l’any 1900, el mestre 
Arturo Baratta presentà en el Teatre Principal, una de les millors companyies i 
representacions d’òpera italiana que es recorden en aquest espai. La 
companyia de Baratta venia d’actuar a Barcelona, estrenant en el Teatre del 
Liceu les noves òperes italianes de Puccini, com La Bohème i Tosca, junt a la 
                                                           58 J.T., “Sa companyia d’Òpera”, La Roqueta, núm. 21, 15 de novembre de 1902 
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nova òpera de Massenet, Manon Lescaut. Aquestes òperes venien a 
representar-se a Palma en aquesta afamada temporada artística i la premsa ho 
va descriure de la següent manera: 
La pròxima temporada parece que ha cristalizado el proposito de traer una 
compañía de ópera, que tanto ha deseado el público. (...) Formará parte de la 
companía lírica la tiple Da Roma y el tenor Iribarne que acaban de obtener en 
Barcelona halagadores éxitos (...) El maestro concertador será el Sr. Baratta 
que desde que dirigió en Palma ha conseguido excelente renombre según 
afirman diarios de diferentes localidades. (...) La companía debutará con La 
Boheme, con decoraciones traidas de Italia y después, la segunda decena, 
Manon (Massenet)59.  
Al marge de la presentació dels èxits operístics de La Bohème i Manon, la gran 
atracció de la companyia i eix central dels comentaris i articles pertinents fou la 
tiple Amalia De Roma60, qui destacà per la seva tècnica vocal amb una veu 
clara i ben timbrada61. 
La cantant va rebre elogis de tots els sectors de la societat palmesana per les 
seves dots interpretatives i capacitats vocals, arribant fins i tot a rebre elogis del 
crític musical Antoni Noguera62, qui  la definí de la següent manera en un dels 
seus articles: Anoche se verificó el beneficio de la primera tiple señorita De 
Roma, con La Boheme, (...) El triunfo de la señorita De Roma es uno de los 
más legítimos que hemos presenciado en nuestro teatro. Tratánse de la artista 
de más perfecta escuela de canto y de gusto más exquisito que hemos 
                                                           59 “Noticia”, La Almudaina, 10 d’octubre de 1900 
 60 Porque la señorita De Roma sólo hace dos años que pisa los escenarios europeos, habiendo 
recorrido en tan breve espacio de tiempo los principales teatros de San Bruno, Turín, Napoles, 
Chieti, Bolonia, Lisboa y Sevilla. Porque la señorita De Roma sólo hace dos años que pisa los 
escenarios europeos, habiendo recorrido en tan breve espacio de tiempo los principales teatros 
de San Bruno, Turín, Napoles, Chieti, Bolonia, Lisboa y Sevilla. La educación musical empezó 
en Buenos Aires, en donde debutó en el Teatro Argentino de La Plata y en Solís de 
Montevideo. Pero sólo Europa pudo oferir el verdadero bautismo en el que pasó a 
perfeccionarse en Napoles, luego en Milán, en la escuela de Benvenuto Guagni, quien le hizo 
comprender el verdadero carácater de su voz que es el de la castiza soprano lírica.  “Amalia De 
Roma”, La Almudaina, 24 de novembre de 1900 
 61 “Notas del Teatro”, La Almudaina, 4 de novembre de 1900 
 62 Noguera, Antoni, “Notas del Teatro”, La Almudaina, 21 de novembre de 1900 
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conocido en muchos años y sobre todo de una artista absolutamente 
respetuosa con los textos é indicaciones de las particelas, y en estos tiempos 
de libertad artística, esa abnegación por si sola es un mérito innegable que no 
nos cansaremos de elogiar63.  
Es poden aportar certs detalls biogràfics d’aquesta jove cantant, gràcies a un 
article dedicat a ella que es publicà a la revista Album Saló que la descriu de la 
següent manera: De esbelta y elegante figura, rostro expresivo y maneras 
distinguidas, si su físico predispone favorablemente al público, sus cualidades 
artísticas, vocales y escénicas la proclaman una excelente intérprete del 
repertorio moderno, para el que muestra felices disposiciones. Su voz extensa 
y bien timbrada, de fácil emisión en el registro agudo, le permite cantar con la 
misma facilidad que al hablar. Cuida mucho la dicción, (...) Se mueve también 
con naturalidad, (...)64.  
L’altra figura destacada d’aquesta companyia del mestre Baratta que presentà 
en el Teatre Principal el 1900 fou el tenor Sr. Iribarne, qui acollí un gran èxit en 
les seves interpretacions, principalment en el seu paper a Manon. Iribarne fou 
el tenor principal de la companyia de Baratta en aquest període, destacant 
principalment per la seva veu potent i grans dots escèniques, fet que el feu 
conquerir les crítiques i el públic65. 
L’any 1902 Baratta va dur a terme la inauguració del Teatre Líric amb la seva 
companyia d’òpera, de la que formaven part la tiple Palermi-Lery i el tenor 
Alfredo Tedeschi. Per aquesta inauguració el 30 d’octubre de 1902, es 
representà La Bohème, que no va obtenir grans èxits entre el públic i la crítica.  
Se’ns parla així d’aquesta representació de La Bohème: Esta, es general, es 
que La Boheme de anoche no supera las interpretaciones hasta ahora 
aplaudidas. Algún artista es mejor que sus iguales de otras veces; algún otro es 
inferios. (...) El tema de discusión fue el tenor Tedeschi. ¡Es tan joven y tan 

                                                           63 Noguera, Antoni, “Notas del Teatro”, La Almudaina, 24 de novembre de 1900 
 64 “Amalia De Roma”, La Almudaina, 24 de novembre de 1900 
 65 La Última Hora, 24 de novembre de 1900 
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primerizo!En fin: ni tan malo ni tan excelente como se decía. Poquita voz, pero 
cantante inteligente. Confesemos que el local no le favorece nada66.  
Però cal destacar que, Baratta realitzà una temporada ambiciosa al Teatre Líric 
de Palma, programant òperes de gran popularitat entre el públic, com les 
òperes de Puccini, La Bohème i Tosca,  acompanyades d’un ampli repertori 
d’òperes de Verdi, Leoncavallo, Bizet, Massenet i Meyerbeer.  
La temporada operística que plantejà no fou un èxit entre el públic assistent ni 
tampoc per la crítica. Els grans clàssics del repertori operític, Il Trovatore i La 
Bohème, no van tenir una bona acollida per part del públic; en canvi fou la 
Tosca de Puccini la que despertà l’interès del públic i les lloances de la premsa, 
tal i com ens comenta el següent fragment:  Fins ara duen cantades les óperes 
Bôheme, Gli Ugonotti, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Rigoletto y Tosca. Del 
Trovador no’n parlem, (...) totes les altres son molt conegudes y, com es 
regular, no mos n’hem d’ocupar. La Tosca, que va dur molta de gent al Lírico, 
sigué bastant discutida al vespres de l’estreno. (...) Sa nostra opinió es que la 
Tosca mereix sentirse varies vegades, perque es segur que té bocins preciosos 
y es ben cert qu’en Puccini es homo de talent extraorinari y mai fará una 
tonteria67.  
Dins la companyia que el mestre Baratta presentà per aquesta inauguració del 
Teatre Líric l’any 1902 s’ha de parlar d’alguna de les seves principals figures, 
com és el cas de la tiple la senyora Palermi-Lery, qui fou ben rebuda per la 
crítica i públic en les seves interpretacions i sobretot per la seva veu potent i 
d’amplia tessitura. Es sap que fou deixeble del mestre italià Permi : El públic del 
Lírico concedeix el primer lloc a la tiple senyora Palermi-Lery; dòna d’una 
hermosa figura y d’una veu ben timbrada que manetja amb seguredat y 
potencia. (...)68.  
  
                                                           66 “Teatros: Lírico”, La Almudaina, 31 d’octubre de 1902 
 67 J. T., op. cit., La Roqueta, núm. 21, 15 de novembre de 1902 
 68 J. T., op. cit., La Roqueta, núm. 21, 15 de novembre de 1902 
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Fig. 2. Palermi-Lery. Font: La Roqueta, núm. 21, 15 de novembre de 1902 

Com es pot observar fou la cantant de la companyia que va rebre millor acollida 
per part del públic i la crítica, per la seves capacitats vocals i interpretatives, tot 
i considerada una artista jova, es sap que havia recorregut gran part dels 
teatres europeus i d’Amèrica del sud en la seva trajectòria artística.  
Dins aquesta companyia del mestre Baratta, cal destacar l’altre figura de 
rellevància, el tenor Tedeschi, qui fou un jove cantant de vint-i-un anys, nascut 
a Bons Aires, que destacà per per la seva capacitat vocal. Se’ns el descriu així 
a continuació: (...) es amo d’una veu seductora, delicadíssima; sent l’art amb 
intensitat, sobre tot el teatre; y tè molt de talent y bastanta ambició. Ses dones 
mos han dit qu’es guapo. Dons ja ho té tot. Li falta una cosa; experiencia. 
(...)Tenguin compte qu’es el primer teatre serio que fa en Tedeschi. Acaba de 
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sortir de l’òu. Y, a pesar de tot, hi ha moments que sembla un artista, tot un 
artista. Es veritat que ha estodiat molt. (...)69. 
D’entre els altres artistes a destacar d’aquesta companyia i que van obtenir 
grans èxits en les seves interpretacions dels respectius papers a Palma, foren 
el baríton Sr. Puiggener i el baix Sr. Banquells.  
Del primer es comenta el seu èxit a la interpretació de La Bohème i de 
l’acceptació que li tributà el públic. La premsa ens ho relata de la següent 
manera: Quant en Puiggener se va pressentar a la Bohème, s’en emportá tot 
d’una el públic. El seu paper li escau divinament. El canta de bon de veres, per 
ventura massa. (...) enfloca tot el torrent de veu a les notes agudes, y es 
possible qu’això li haja perjudicat la mitja veu y no li permeti frassetjar amb 
brillantés70.  
 
 

                                                           69 J. T., op. cit., La Roqueta, núm. 21, 15 de novembre de 1902 
 70 J. T., op. cit., La Roqueta, núm. 21, 15 de novembre de 1902 
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Fig. 3. El baríton Sr. Puiggener. Font: La Roqueta, núm. 21, 15 de novembre de 

1902 
 
En el cas del baix Banquells, conegut ja pel públic de l’illa per anteriors 
interpretacions, se’ns diu: Potser ha adelantat més durant el temps d’ausència; 
evidenentment ha engrossat la veu y ha pres seguredat en l’emissió de les 
notes y en el caminar per les taules. L’han aplaudit molt en el Hugonots71.  

                                                           71 J. T., op. cit., La Roqueta, núm. 21, 15 de novembre de 1902 
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Fig. 4. El baix Sr. Banquells. Font: La Roqueta, núm. 21, 15 de novembre de 

1902 
 
La següent ocasió en que el mestre Baratta proveí els escenaris de Palma amb 
la seva companyia fou durant la temporada d’òpera d’hivern que es programà 
al Teatre Principal entre el desembre de 1903 i gener de 1904. Aquesta 
temporada programà principalment quince funcions d’òpera italiana, on 
destacaren les òperes La Boheme, Tosca i Andrea Chenier com a gran novetat 
del repertori.  
La companyia de Baratta estava formada como era costum per artistes de Milà, 
com el baix Guido Cacialli, i d’altres de Barcelona, tal i com ens anuncia aquest 
telegrama que va rebre l’empresari del Teatre Principal, José Espinosa:  
Don José Espinosa ha recibido dos telegramas: uno de Milán, anunciándolo 
que ha sido contratado para la compañía de ópera el bajo Sr. Guido Cacialli; y 
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el otro de Barcelona, adelantando que mañana se recibirán aquí la lista de los 
artistas y demás instrucciones y que el jueves estará aquí toda la compañía 
que debuta el sábado 1972.  
El cartell que presentà finalment la companyia d’òpera italiana del mestre 
Baratta fou el següent: Maestros directores y concertadores. – Don Arturo 
Baratta y don José Mur. Maestro sustituo y de coros.- Don José Pascual. 
Sopranos.- Señorita Luisa Bressonier, señora Inés Cirri-Lippi, señora Maria 
Corti y señorita Adela Tabac. (...)Tenores.- Señor Pedro Barsellini, señor Pedro 
Bolbena y señor Francisco Granados. Barítonos.- Señor Antonio Balart, señor 
Leopoldo Borgioli y señor José Gil Rey. Bajos.- Señor Guido Gacialli, señor 
Agustín Calvo y señor Baldomero Guardiola. (...) 28 Coristas de ambos sexos, 
40 Profesores de orquesta. (...) Decorado, propiedad de la Compañía73. 
Aquesta temporada no fou recordada com un gran èxit entre els assistents i la 
crítica, fet que es fa evident si observem algun dels comentaris efectuats per la 
premsa sobre la representació de l’òpera Andrea Chenier del mestre Giordano:  
(...) El público admitió la representación de Andrea Chenier con la natural y 
plausible curiosidad de quien se entera de las últimas novedades y derroteros 
del arte teatral; y seguramente esta noche producirá un lleno la repetición de 
dicha obra, que pudiera resultar muy bien presentada si la agrupación y la 
compasería correspondiesen á las decoraciones74.  
Les dues properes ocasions en que es posà en escena a l’illa les 
interpretacions de la companyia d’òpera italiana del mestre Baratta, fou en 
primer lloc la temporada d’hivern del Teatre Principal entre l’any 1904 i 1905. 
Aquesta fou la segona ocasió en que Baratta i Amalia De Roma col·laboraven 
en la mateixa companyia en els escenaris de Palma per interpretar el repertori 
pròpiament italià que els caracteritzava, Puccini. Aquest fet entusiasmà la 
premsa i el públic, fet que s’evidencia en els següents comentaris: 

                                                           72 “Teatro Principal”, La Almudaina, 14 de desembre de 1903 
 73 “Teatro Principal”, La Almudaina, 17 de desembre de 1903 
 74 “Teatro Principal”, La Almudaina, 6 de gener de 1904 
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La empresa de nuestro primer coliseo recibió del maestro Baratta una carta de 
Milán en la que les da noticia de las contratas hechas para formar parte de la 
compañía de ópera que ha de trabajar en el Principal en la temporada que 
empezará el 15 del próximo diciembre75.  
La próxima semana llegará a la capital la tiple Amalia de Roma, tan aplaudida y 
apreciada de nuestro público. La Sra De Roma trabaja actualmente en el teatro 
de Torino, consiguiendo grandes ovaciones con la ópera Tosca76.  
Cal destacar d’aquesta temporada, la incorporació a la programació de l’òpera 
d’Arrigo Boito, Mefistofeles i l’obra Guillermo Tell de Rossini, per la realització 
d’aquestes, Baratta necessità de la col·laboració de l’Orfeó Mallorquí dirigit per 
Antoni Gelabert.  
La temporada d’òpera no acollí els èxits que s’esperaven entre el públic, 
evidenciat per la falta de concurrència, fet que Antoni Noguera explica de 
manera molt precisa en un dels seus articles: Sólo la palabra desencanto 
puede expresar exactamente la impresión del público numeroso que acudió al 
teatro la noche del sábado, debut de la Compañia que dirige el maestro 
Baratta. He escrito ya la palabra, clave del supremo encanto: quien vencía á 
cada contienda era el recuerdo de la De-Roma. (...) la severidad suma con que 
los trató el mismo público de tres años atrás. Y es preciso decirlo porque es la 
verdad y para consuelo de los angustiados artistas. En presencia de la 
realidad, surgió el desencanto (...) Toda mi severidad la dirijo hoy contra unas 
decoraciones feísimas y un descuido imperdonable en la escena. Y sálvense 
esta vez coros y orquesta77.  
La darrera de les temporades operístiques que Baratta produí en els teatres de 
Palma, fou l’any 1912 en el Teatre Líric. Una temporada que introduïa com a 
màxima novetat la presentació del tenor Sr. Viñas en l’òpera Lohengrin de 
Wagner.  

                                                           75 “Teatro Principal”, La Almudaina, 12 de novembre de 1904 
 76 El Liberal, 23 de novembre de 1904 
 77 Noguera, Antoni, “Teatro Principal”, La Almudaina, 19 de desembre de 1904 
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L’altra gran companyia, al marge de la del mestre Baratta, que va representar 
les seves òperes en els escenaris de Palma fou la companyia d’òpera italiana 
del mestre Goula. Aquesta companyia només actuà en el Teatre Líric entre l’1 
de febrer i el 9 de febrer de l’any 1902.  
El mestre Joan Goula i Soley78 (Sant Feliu de Guixols 1843 – Buenos Aires 
1917) fou un aclamat director musical, qui treballà durant varies temporades en 
el Teatre del Liceu de Barcelona, i dedicà també una part de la seva vida a la 
composició, però en menor terme79.  
El debut que realitzà en el Teatre Líric fou projectant una temporada amb deu 
funcions, entre les que presentava La Bohème, Hansel und Gretel i Lohengrin, 
títols no massa escoltats entre el públic mallorquí. Goula fou un director de gran 
reputació entre el públic illenc i nom de garantia en les seves representacions. 
L’ any 1870 aconseguí a Mallorca una gran popularitat degut a la creació i 
enfortiment que feu a l’Orfeó republicà; en el seu afany de formar cantants 
notables i de dedicació al món de la lírica. La seva trajectòria internacional l’ha 
duit a treballar en els grans teatres europeus, fent sobretot una gran tasca en el 
teatre de Sant Carles de Lisboa80.  

                                                           78 Joan Goula Soley fou un director d’orquestra, empresari operístic i compositor català que 
inicià els seus estudis musicals amb N. Manent. La seva trajectòria professional com a director 
començà en el Teatre Principal de Palma, exercint com a mestre concertador i director de la 
companyia de 1866 a 1867. Cal destacar que fundà l’Orfeó Republicà Balear l’any 1867.  A part 
de dirigir la temporada d’òpera del Teatre Principal en variades ocasions, actuà durant el 1870 
com a director de la companyia d’òpera de Moscou i continuà durant algunes temporades com 
a director de l’Orquestra de l’Òpera d’Hamburg. Va ser un dels directors d’oquestra catalans del 
segle XIX de major renom internacional, degut a que realitzà varies gires per Europa, 
principalment Alemanya. Es important destacar les seves actuacions com a directors en les 
temporades d’òpera del Teatre del Liceu de Barcelona. Durant la seva carrera professional 
exercí sovint com a professor de cant, tenint com a alumnes alguns dels artistes mallorquins 
més rellevants de la lírica, com : Francesc Mateu “Uetam”, Miquel Riera, entre d’altres. El 1895 
afincà la seva residència a l’Argentina, fet que no impedí la seva intervenció en diverses 
temporades d’òpera a Palma, com la realitzada per la inauguració del Teatre Líric, junt al seu 
fill, Joan Goula Fité, el 1902. Durant el segle XX treballà amb moltes companyies per l’estrena 
de les seves obres al Teatre Colón de Bons Aires. Algunes de les seves composicions són: A la 
vorera del mar (1881), El Testamento del Brujo, Clye o El triomf de Venus (1889). Vegeu DD. 
AA., Diccionari del Teatre a les Illes Balears, vol. I, p. 332 
 79 Vicens Vidal, F., op. cit., p. 234 
 80 Parets i Serra, J., op. cit., p. 15 
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Fig. 5. D. Joan Goula. Font: La Roqueta, núm. 2, 31 de gener 1902 

La temporada fou tot un èxit de públic i crítica, tant del propi Goula com 
d’alguns del seus artistes de primera fila, com es pot dedudir pel contingut 
d’aquest noticia: (...) El primer lugar en el éxito alcanzado débese, sin duda al 
veterano maestro (Goula), quien conserva todas sus energías, como en sus 
mejores tiempos, y hasta se nos antoja mejorado, mas justo y sin aquella 
tendencia á las exageraciones efectistas que eran en caracteristica. (...) de 
manera principalisima al éxito de las obras modernas y como se impone la 
necesidad de dar á las masas todo el pretigio y la importancia que antes 
usurpaban y acaparaban los cantantes. (...)81.  (...) La labor notable del maestro 
es extraordinaria, acreedora de aplausos del público82.  
Entre els artistes que conformaven els primers cantats de la companyia cal 
destacar les tiples Adela Blasco i Ibsa Bardi. Les dues foren les intèrprets de 
l’èxit que aconseguí l’òpera d’Humperdinck Hansel und Gretel que es 
representà en aquesta temporada del Teatre Líric i que fou estrenada com un 
aconteixement artístic com feia temps que no es vivia a Palma. 

                                                           81 “Teatro Lírico. Inauguración”, La Almudaina, 2 de febrer de 1902 
 82  “Teatro”, La Almudaina, 9 de febrero de 1902 
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Fig. 6. Ibsa Bardi. Font: La Roqueta, núm. 4, 28 de febrer de 1902 

 
Fig. 7. Adela Blasco. Font: La Roqueta, núm. 4, 28 de febrer de 1902 
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A més d’aquestes dues companyies, durant aquest període en el Teatre 
Principal i el Teatre Líric, junt al seu antecessor el Teatre Circo Balear es 
succeïren d’altres companyies d’òpera italiana, moltes de les quals no 
adquiriren un gran reconeixement per part del públic i la crítica.  
La primera companyia fou la del mestre Joaquin Vehils que debutà en el Teatre 
Principal durant la temporada de Pasqua de l’any 1889, entre el 21 d’abril i el 
22 de maig, amb una companyia d’òpera italiana. Aquesta companyia estava 
formada per artistes italians i de Barcelona; però els cors eren cantants de 
Mallorca, fet que queda pal·les per la crítica que en fan de la seva mala 
interpretació. 
Obtuvo una interpretación acceptable dadas estas condiciones y especialmente 
en el segundo y tercer actos. Los coros mal, como de costumbre y sucederá 
siempre así, mientras no se apele al sistema de traerlos del continente, para 
castigar la desidia y el abandono que trabajan los coristas de esta ciudad83. 
Aquesta companyia va estar treballant anteriorment amb aquestes mateixes 
obres en el Teatre del Liceu de Barcelona, com és el cas de la representació de 
l’òpera L’Ebrea, amb la que havien acollit un gran èxit de crítica84.  
Els principals artistes d’aquesta companyia foren el baríton Carbonell i la 
senyoreta Ferni, ambdos artistes ben valorats per la crítica especialitzada i el 
públic assistent. Del baríton Carbonell es valora la seva veu sòlida i la seva 
capacitat teatral sobre els escenaris, se’n parla així: El barítono Sr. Carbonell 
es un artista de fama merecida que ha logrado consolidarla en teatros 
importantes. (...), fue el primero que anoche rompió la indiferencia del público, 
recogiendo freqüentes y unànimes aplausos. 
La senyoreta Ferni fou un cantant que destacà per una veu delicada i 
agradable, caracteritzada per una nitidesa en l’arribada als aguts: (...) y un 
temple de artista que siente y expresa con fervor desde los arranques más 

                                                           83 “Teatros”, La Almudaina, 22 d’abril de 1889 
 84 “Teatros”, La Almudaina, 13 de maig de 1889 
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fuertes y dramáticos, hasta los tonos más sutiles y primorosos de la ternura, 
alcanzó anoche un verdadero triunfo85. 
Una altra de les companyies d’òpera italiana que treballà en el Teatre Principal 
l’octubre de 1894 fou la del mestre director Petri, que fou contractada pel 
senyor Lluís Cussini86, amb la intenció d’oferir al públic mallorquí els corrents 
del gust modern, mitjançant tota una seria de funcions, entre elles l’òpera de 
Meyerbeer La Africana i l’òpera Der Freyschutz com a novetats entre la resta 
d’òperes italianes conegudes pel públic de l’illa: (...) Este selecto repertorio 
elegido por la empresa para atender los gustos del público, merecern una 
buena acogida entre la afición87.  
Aquesta companyia va rebre una mala acollida per part del públic en les seves 
diferents representacions, fet constant en els casos de companyies formades 
en el darrer moment i sense una quantitat d’assajos necessaris per la 
preparació de les òperes, tal com diu la noticia: Si las empresas no se formaran 
en Palma a ultima hora, para salir del paso, en vez de acudir a un repertorio 
gastado por lo conocido, se darían a conocer al público óperas cuya aparición 
han sancionado los públicos cultos como el Otelo de Verdi y Cavalleria 
Rusticana de Mascagni88.  
Aquest fet fou molt criticat pel públic, que senyalava la tasca dels empresaris 
com a causants dels desastres a les temporades. En alguns casos, no es 
podien representar certes òperes degut als exagerats drets editorials de les 
cases Ricordi i Sonsoña, que suposava el motiu dels naufragis dels desitjos de 
les empreses que es succeeixen en el Principal. En molts casos, la crítica 
considera que el públic de Palma no mereix pagar entrades per presentacions 
d’òperes noves no preparades anteriorment i fruit de la improvització. Fet que 
                                                           85 “Teatros”, La Almudaina, 22 d’abril de 1889 
 86 Lluís Cussini fou un músic, compositor i empresari operístic italià, establert a Mallorca el 
1879. El seu reconeixement principal recau per impulsar l’ocarina; però figurà com a empresari 
encarregat de contractar artistes a les ciutats italianes per les temporades teatrals de Palma. 
Fou membre de la nova Junta del Conservatori Balear i de la Secció Filharmònica del Círculo 
Mallorquín (1884). Vegeu DD.AA., Diccionari del Teatre de les Illes Balears, vol. I, p. 217 
 87 “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 6 de gener de 1895 
 88 “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 10 de desembre de 1894 
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només afectava a les interpretacions dels cantants, sinó també a la mala 
qualitat dels cors i l’orquestra i de desastrosa posada en escena89. 
 La novetat de la companyia fou Der Freyschutz, la única gran revelació de la 
temporada, considerant que el mestre Petri es redimí amb aquesta 
representació, que fou ben valorada pel públic, tot i que l’orquestra i els cors 
seguien deixant molt que desitjar. Es pot dir que fou l’òpera que aconseguí 
l’únic èxit de la temporada operística90.  
Durant la temporada d’òpera italiana d’hivern de l’any 1895 es programà en el 
Teatre Principal la companyia del mestre director i concertador Modesto 
Subeyas Bach. La temporada d’òpera fou un desastre absolut tant pels artistes 
que es van presentar com a figures de la lírica com tot el muntatge al voltant de 
les representacions. Els cors i l’orquestra que no va saber dirigir el senyor 
Subeyas acabà de rematar la infortunada temporada. Així ho comenta la noticia 
següent: El público abandonó la sala mustio y decepcionado. Nunca se había 
presenciado en el Teatro Principal un desastre mayor (...)  Sin bagaje artístico y 
sin ensayos no se puede poner en escena obras como Aida, sin protestas del 
público91.  
Cal fer esment que entre els anys 1909 i 1914 es van presentar a Palma 
diferents modalitats de companyies d’òpera que no seguien estrictament els 
criteris comentats anteriorment. En primer lloc sorgiren certes companyies que 
representaven simultaniament òpera i opereta entre el seu repertori, recurs 
efectiu per atreure l’atenció dels empresaris que disposaven d’un baix 
pressupost com per desenvolupar una temporada d’òpera gran sencera. Dins 
aquesta modalitat destacà les que va promoure el Teatre Líric i el Teatre 
Balear, com la companyia juvenil d’òpera i opereta italiana del senyor Billand92 
que actuà en aquest teatre al voltant del 1911. 

                                                           89 Op. cit.  90 “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 6 de gener de 1895 
 91 “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 24 de novembre de 1895 
 92 “Teatro Principal”, La Almudaina, 22 de febrer de 1911 
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Dins aquestes variants en les companyies operístiques, com a resultat d’una 
retallada econòmica i per adaptar-se a les necessitats de teatres de menor 
tamany i pressupost econòmic, es creà la modalitat de les companyies d’òpera 
italiana i espanyola comprimides. En el Teatre Balear es va poder gaudir d’una 
d’elles l’any 1912 anomenada Teatro Guigñol93 del mestre Sendra, que 
interpretava els grans èxits operístics del moment, traduïts al castellà i en un 
format de tres o quatre cantaires que interpretaven tots els papers94.  
Finalment, entre els anys 1913 i 1914 es fàcil trobar companyies d’òpera 
italiana anomenades Tournée Barrientos95, Tournée de Cassini96 o Tournée 
d’Hariclée Darclée97, tant en el Teatre Principal com en el Teatre Líric.  Aquests 
espectacles operístics tenien com a protagonista de les seves interpretacons a 
una cantant primera figura de la lírica, com Maria Barrientos o Hariclée Darclée 
que actuava com a reclam per la contractació de la companyia; per tant, la 
companyia associada al director musical passa a un segon terme, per convertir-
se en la companyia de la diva.  
 

2.1.2. COMPANYIES I ARTISTES LOCALS 
Les companyies d’òpera locals són quasi inexistents, la major part com s’ha 
comentat abans provenien de Barcelona o Milà. Tampoc Palma fou un nucli per 
la captació i creació d’una completa companyia d’òpera local, tot i que fou un 
fet molt reclamat pels crítics de l’època.  
Les úniques companyies locals que es coneixen foren: en primer lloc, la de 
Cosme Bauzà98 (Palma, 1851 – segle XX) qui dirigí una companyia de sarsuela 
                                                           93 “Teatro Balear”, La Almudaina, 26 de setembre de 1912 
 94 “Teatro Balear”, La Almudaina, 25 de setembre de 1912 
 95 “Maria Barrientos”, La Almudaina, 12 de gener de 1913 
 96 “Teatro Principal”, La Almudaina, 18 de setembre de 1913 
 97 “Teatro Lírico”, La Almudaina, 20 de setembre de 1913 
 98 Cosme Bauzà Gomila va ser un director i compositor, que inicià la seva carrera musical als 
set anys amb el mestre de capella Joaquim Sancho Canyelles, a la Seu de Mallorca. Finalitzà 
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i òpera en el Teatre Líric l’any 1904 formada per gran part d’artistes mallorquins 
com el propi Cosme Bauzà, Simonet i el baríton Gil Rey, on s’interpretaren els 
grans èxits del verisme musical, I Pagliacci i Cavalleria Rusticana.  
L’any 1906 es torna a localitzar en el mateix Teatre Líric, degut a que en el 
Teatre Principal no era freqüent la presentació de companyies locals, la 
programació d’una companyia d’òpera dirigida pels Sr. Segura i el Sr. Francesc 
Morey99. Tal i com descriu la següent noticia, fou una companyia mesclada 
amb la meitat de cantants locals i altres forans, els primers dels quals 
treballaven habitualment al teatre de l’ Assistència Palmesana i el teatre de La 
Protectora, on les representacions d’òpera en format concert i reduït eren 
habituals en aquesta època:  
Esos ultimos dias ultimando una compañia de ópera para una serie de 
funciones en el Teatro Lírico. Compañia mitad indigena, mitad extraña. Se 
compone de los elementos del país, los que trabajan en la Asistencia 
Palmesana y La Protectora y los elementos que han de venir de la Península 
son: (...). Los precios son económicos: 65 céntimos la entrada general100.  
La senzillesa d’aquestes companyies queda palesa en les poques òperes 
programades, degut a la falta de mitjans i possibilitats reals de produir les 
òperes i en els preus econòmics que oferiren.  

                                                                                                                                                                          
els seus estudis musicals amb Enrique Barrera Gómez, mestre de capella de la Catedral de 
Burgos. Des de molt jove se li brindà l’oportunitat d’exercir de mestre de cors i concertino del 
Teatre Principal de Barcelona; posteriorment debutà en diferents companyies de Madrid i 
Valladolid com a mestre concertador i director. Algunes de les seves composicions foren: La 
comida de boda, El de Fuente Sauco, El maniquí, Gente de alforja, Camino de la vicaría i La 
alternativa del garboso, entre d’altres. Vegeu AA.DD., Diccionari del Teatre a les Illes Balears, 
vol. I, p. 89 
 
 99 Francesc Morey (Palma, 1878 – Rosario de Santa Fe, Argentina, 1912) fou compositor, 
pianista i director de cors. Inicià la seva carrera profesional el 1899 substituint a Baltasar Moyà 
al capdavant de direcció de l’Orfeó Republicà de Palma. El 1903 marxà a Saragossa per dirigir 
els cors de la companyia d’òpera de la ciutat. Vegeu, “Noticias”, La Almudaina, 8 d’abril de 
1903. El 1909 acceptà dirigir una companyia de sarsuela a Amèrica del Sud, on establí la seva 
residencia definitiva. Vegeu AA.DD., Diccionari del Teatre a les Illes Balears, vol. I, p. 462 
 100 “Teatro Lírico”, La Almudaina, 27 de juny de 1906 
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Cal destacar d’ entre totes aquestes companyies, la creada el 1909 per Pablo 
Coll101, de qui no podem oferir cap dada biogràfica, encara que es troba 
associat al teatre de l’ Assistència Palmesana. Fou una companyia formada 
exclusivament per aficionats de l’illa, que mantenien les seves actuacions al 
voltant dels diferents indrets escènics de la ciutat i on debutaren alguns dels 
artistes mallorquins que més endavant adquiriren un renom internacional102. 
Dins aquest apartat és important fer esment als principals artistes locals que 
aconseguiren desenvolupar una carrera internacional i que en molts dels casos 
realitzaren certes col·laboracions en les temporades d’òpera dels teatres locals. 
En primer lloc cal parlar del baix mallorquí Francesc Mateu “Uetam” (Palma, 
1847 – 1913) qui fou el màxim exponent de la lírica de l’illa i que treballà de 
manera constant en els millors teatres europeus i d’arreu del món. L’any 1914 
fou anomenat fill il·lustre de Palma.  
Cal fer constar que, el fet que la major part de la seva activitat musical es 
centrà en el període entre 1869 i 1898 evidencia la mancança de referències al 
voltant de la seva figura en la premsa del període estudiat. Es important fer 
palès, que Uetam es retirà l’any 1903 dels escenaris, havent treballat els 
darrers anys entre Rússia, Lisboa i Sevilla, motiu pel qual les noticies sobre les 
seves actuacions es redueixen a un caràcter informatiu.  

                                                           101 “Asistencia Palmesana”, La Almudaina,  4 d’octubre de 1908 
 102 Los dias 10 y 11 de agosto la compañía de aficionados de la isla cantaran en el Teatro Lírico 
las óperes La Favorita y Faust. Listado de la compañía es: Maestro director: Pablo Coll. 
Director artístico: Juan Nadal. Tiples: Maria Gresler y Marcelina Izquierdo. Tenores: José 
Fernández, Joaquín Ferrer, Sebastian Pons, Arnaldo Amengual. Barítonos: Juan Palou y 
Matias Morro. Bajos: Antonio Terrassa y Adolfo Piña. 30 coristas mixtos y 30 profesores de 
orquesta. El Liberal, 2 d’ agost de 1904 
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Fig. 8. “Uetam en el «Mefistofeles» de Boito”. Font: Sanmartín Perea, J., op. cit. 
Tal i com es va citar anteriorment, la publicació de Sanmartín de l’any 1952, 
Uetam. El mejor bajo cantante de su tiempo103, presenta una monografia 
extensa de la vida i carrera artística del cantant104, que no ens entretendrem en 

                                                           103 Sanmartín Perea, J., op. cit. 
 104 Francesc Mateu Nicolau “Uetam” fou un baix mallorquí que sorgí d’una família humil de 
Palma, ja que el seu pare era estanquer. Començà els seus estudis musicals amb el mestre I. 
Muntaner, qui l’introduí en el llenguatge musical; posteriorment passà a formar-se en la tècnica 
vocal amb el mestre català Joan Goula Soley. Debutà al Teatre Principal el 1869 com un simple 
aficionat amb l’òpera Linda de Chamounix, de Donizetti. Fou gràcies a la inspiració d’E. Canals 
que sorgí la idea d’utilitzar un nom artístic, pel qual elegí Uetam, el seu primer cognom escrit a 
l’inrevés. El 1872 inicià els seus debuts a Barcelona, Alacant i València, deixant definitivament 
els escenaris de Mallorca el 1873, arrel de les males crítiques que va havia rebut en aquests. 
La seva projecció internacional va anar en augment a partir del 1877-1878, any en que fou 
contractat com a primer baix del Teatre Imperial de l’Òpera de Sant Petersburg. Aquest prestigi 
el va dur a actuar a les temporades operístiques de ciutats com Lisboa, Madrid, Florència i 
Roma. El 1888 fou de nou contractat per actuar a Rússia, alhora que mantenia certes 
actuacions a la temporada d’òpera de Sevilla. El seu repertori operístic fou sempre d’una gran 
amplitud, interpretant òperes de Rossini, Donizetti, Bellini, Gounod, Meyerbeer  i Delibes. 
Abans de retirar-se definitivament a Mallorca el 1903, enregistrà alguns cilindres fonogràfics a Madrid. Vegeu Sanmartín Perea, J., op. cit. 
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reproduir en aquest treball. Però convé seleccionar algun fragment per oferir la 
visió que la premsa donava d’aquest fill il·lustre de la ciutat105.  
“Uetam”en Madrid: ha obtenido un gran éxito en la corte. Según dice el diari La 
Correspondencia de España: “Al presentarse en escena el insigne Uetam, el 
público le tributó una ovación delirante. Cantó nuestro insigne compatriota un 
aria de bajo, inédita, de la ópera I Lituani, del inmortal Ponchielli, escrita 
expresamente para Uetam. (...)106. 
Mateu “Uetam” destacà principalment per certes particularitats de la seva veu, 
una gran potència vocal i un timbre de gran extensió i suavitat, el convertiren en 
una de les veus de baix més important de l’època107. 
Deixant de banda el gran baix mallorquí Uetam com a figura de referència de la 
lírica a Palma, convé parlar del baix Miguel Riera Sureda108 (Manacor, 1860-
1939). Aquest cantant natural de Manacor, provenia d’una família humil de 
llauradors, fet que provocà que els seus inicis musicals fossin molt difícils. 
Treballà a Palma baix la batuta del mestre Antoni Sastre i posteriorment a 
Barcelona baix la de Joan Goula. Debutà en els grans teatres europeus com el 
teatre del Liceu de Barcelona, el Teatre Real de Madrid, el Teatre Sant Carlos 
de Lisboa i l’Scala de Milà; junt a això, treballà a Mèxic, Cuba, Bons Aires i 
Russia, al teatre de l’Òpera Imperial de Sant Petersburg, on va ser contractat 
entre 1890 i 1892, donant a la seva carrera una trajectòria internacional de gran 
renom109. 

                                                           105 Dr. Aris, “Nuevo hijo ilustre de Palma”, La Almudaina, 1 de gener de 1914 
 106 “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 7 de maig de 1895 
 107 Sanmartín Perea, J., op. cit. 
 108 Parets i Serra, J., op. cit., pp. 10 - 11 
 109 Miquel Riera Sureda inicià a la dècada de 1880 els seus estudis musicals amb Andreu 
Torrens Busquets, gràcies al suport econòmic de Joan Burgues-Safortesa Borràs. Uns anys 
després, baix la tutela del mestre Joan Goula Soley ubicà la seva residència a Barcelona, per 
desenvolupar una carrera de projecció internacional. Es retirà de la vida musical el 1911. 
Vegeu AA.DD., Diccionari del Teatre de les Illes Balears, vol. II, p. 159.  
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Fig. 9. El baix Miguel Riera. Font: Parets, Joan, La ópera en Mallorca 

La premsa mallorquina parlà d’aquest afamat cantant de la següent manera: 
Nuestro paisano el distinguido bajo Sr. Riera, como sabe el público, canta 
actualmente en el primer Teatro de Liorna en Italia, ha sido objeto de cariñosas 
distinciones con motivo de su beneficio. (...) El mismo Sr. Riera fué otra vez 
muy aplaudido en la romanza Addio, mio bene que tuvo que repetir. Llamado 
con insistencia al proscenio le fueron presentados preciosas coronas y objectos 
de valor». Mas el público inteligente, hizo sonar un aplauso triunfal (...) maestro 
Goula, español, por su buen discípulo Miguel Riera que la cantó en gracia, con 
verdadera pasión110.  
D’altres noticies només ens anuncien les seves incorporacions a les 
temporades més rellevants de l’època. Com explica la següent noticia: En la 
lista de la compañía de ópera que ha de actuar en el Teatro Real de Madrid 

                                                           110 “De la capital”, La Almudaina, 11 de desembre de 1889 
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figuran como primeros bajos nuestros paisanos don Francisco Uetam y don 
Miguel Riera111.  
Cal fer esment, que treballà en algunes temporades del Teatre Principal baix la 
direcció del mestre Baratta, interpretant el Faust de Gounod. El crític musical 
Antoni Noguera ens comenta aquestes paraules sobre la seva actuació:  
Con la siempre joven ópera de Gounod Faust celebró su beneficio el 
distinguido bajo, señor Riera. El numeroso público que acudió á la función, 
aplaudió con verdadera simpatía á nuestro paisano llamándole varias veces á 
la escena. (...), vestido de frac, y cantó con mucho cuidado y acierto la romanza 
de Salvator Rosa, cuya fina labor arrancó á la concurrencia aplausos calurosos 
que hicieron levantar el telón bastantes veces. (...)112. 
Riera destacà principalment en les seves interpretacions de les òperes de 
Wagner, tal i com ens il·lustra aquesta noticia sobre el seu debut al Teatre Real 
de Madrid el 1897 amb l’òpera Lohengrin113. 
Al marge de Uetam i Riera, dels artistes que s’exposaran a continuació, no 
s’han pogut obtenir cap tipus de dades biogràfiques, només quedant 
referenciada la seva carrera com a cantants per les noticies obtingudes de la 
premsa; per tant, només es podrà donar una visió parcial de la trajectòria dels 
següents. 
Seguint amb l’estela de baixos mallorquins que aconseguiren èxit internacional 
en el món de la lírica, cal destacar Adolfo Piña, de qui sabem que actuà a 
diferents companyies i teatres de Barcelona. Però la premsa ens comenta el 
següent: reseña que publica Las Noticias de Barcelona explicando el debut del 
tenor el Sr. Piña en el Liceo con la ópera La Africana, dedicando las siguientes 
líneas, que La Almudaina repudia por tratarse de un paisano: «Y damos fia a 

                                                           111 “Noticias”, La Almudaina, 1 d’octubre de 1901 
 112 “Teatro Principal”, La Almudaina, 6 de gener de 1905 
 113  Herado de Baleares, 6 de novembre de 1897 
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estas impresiones, recogidas por el pasillo del gran teatro, haciendo constar 
que el bajo Sr. Piña, que también debutaba anoche, dijo muy bien su parte.»114  
El senyor Gabriel Rubí fou un baríton mallorquí, que apareix actuant en 
diferents teatres de ciutats espanyoles, com és el cas del Teatro de San 
Fernando de Sevilla, obtenint un cert èxit entre el públic, tal i com ens explica la 
següent noticia:  
Hemos leido en los periódicos de Sevilla frases muy lisonjeras dedicadas á 
nuestro paisano el Sr. Rubí, barítono que está contratado para cantar en el 
Teatro de San Fernando de aquella ilustrada capital. (...) cantó el Sr. Rubí la 
romanza del segundo acto divinamente y en el tercer acto arrebató al público 
de tal modo que hubo que repetir el concertante y le hicieron salir cinco veces á 
la escena. (...)115.  
Destacable és també la figura del baríton Antoni Balaguer, qui a pesar de no 
obtenir un reconeixement internacional en la seva carrera com a cantant, actuà 
amb les diferents companyies d’òpera que actuaren al Teatre Principal com la 
del Sr. Artur Baratta. De la seva interpretació a Faust se’n parla així:  
(...)El interés de la velada y también el motivo que llevó buena concurrencia al 
Principal, fué el «debut» del barítono mallorquín señor Balaguer. Hizo un 
Valentino, nada tímido, cosa propia en un principiante, sino decidido y con 
arrogancia. (...) Puede estar satisfecho de la acogida que se le dispensó 
anoche, máximo si se tiene en cuenta como estaban los ánimos116.  
En darrer lloc però cal parlar del tenor Sr. Brotat, qui actuà als diferents teatres 
de Barcelona, València, Saragossa i Mallorca. Fou un artista que destacà per 
una gran qualitat i dolçor vocal, que en certs casos recordava a la de Julián 
Gayarre. La seva capacitat expressiva i actoral sobre els escenaris el feren 
elogiar per part de la crítica de moltes ciutats espanyoles on actuà117. Les 
                                                           114 “Noticias”, La Almudaina, 29 de desembre de 1901 
 115 “De la capital”, La Almudaina, 28 de desembre de 1889 
 116 La Almudaina, 29 de desembre de 1903 
 117 “El tenor Brotat”, Heraldo de Baleares, 14 de gener de 1897  
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seves col·laboracions amb les temporades d’òpera a Palma foren moltes i de 
gran rellevància algunes d’elles. Parlen així d’aquest en la seva intervenció al 
Faust a Granada:  
 (…) reproducen que hace la publicación El Defensor de Granada del tenor Sr. 
brotado (paisano) con motivo de haber cantado con Kupoer , Faust y Lucrecia 
Borgia. (…) Sr. Brotado muy buena voz y excelente escuela de canto, (…) 
destaca también sus buenas dotes como actor.(…)118. 
Cal afegir a aquest llistat d’artistes mallorquins, la figura de Simonetti, tenor que 
fou reconegut pel seu ingeni i escola de cant, que actuà per diversos teatres de 
l’Estat español i Portugal. Fou molt ben rebut per la crítica, sobretot pel seu 
talent escènic, fet que el feia destacar respecte la resta de cantants. Va obtenir 
grans èxits als teatres de Madrid, destacant el seu debut en el Teatro Circo 
Price, amb una ovació rotunda del públic per la seva interpretació de l’òpera del 
mestre Bretón119.  
Es podria seguir amb un gran llistat d’artistes mallorquins que interveniren en 
les diferentes temporades d’òpera internacionals i locals, però de la majoria 
d’ells no s’ha obtingut més que qualque breu ressenya informativa, però cap 
dada que ens facilita res de la seva vida i carrera professional.  
Per finalitzar només fer esment a certs aficionats mallorquins que debutaren de 
manera continua en espais escènics de menor rellevància artística, com 
l’Assistència Palmesana i la Protectora. Entre aquests artistes aficionats 
destacà la tiple Magdalena Ramis, qui es va moure entre la interpretació d’àries 
d’òpera i sarsueles120; i el Sr. Prohens121, baríton que apareix interpretant una 
gran varietat de fragments d’òperes italianes a les vetllades musicals més 
importants de Palma.  
 
                                                                                                                                                                          
 118 “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 15 de gener de 1895 
 119 “Telegramas”, Heraldo de Baleares, 11 de gener de 1896 
 120 “Teatros”, La Almudaina, 1 de gener de 1904 
 121 “Noticias”, La Almudaina, 8 de desembre de 1900 
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2.2. LES PRODUCCIONS 
2.2.1. ÒPERES REPRESENTADES A PALMA 
Les òperes que es representaren a Palma durant aquest període mostren la 
predilecció pel gust italianitzant. La majoria d’obres que s’interpretaren foren les 
òperes belcantistes de Rossini, les òperes romàntiques dels italians Donizetti i 
Bellini i les òperes nacionalistes del gran Giuseppe Verdi. Aquestes 
produccions es repetien constantment a les programacions dels principals 
teatres d’arreu del món des de feia mig segle, i en aquest cas Palma, no n’era 
una excepció.  
Les principals òperes de Rossini que es presentaren als teatres palmesans 
foren Il Barbero di Siviglia122 i l’òpera Guillermo Tell. Cal destacar la primera 
d’aquestes, com un dels títols més programats pels empresaris teatrals. Les 
òperes romàntiques de Donizetti com Lucrezia Borgia i L’Elisir d’amore foren 
molt representades durant el segle XIX en els escenaris de Palma, però mai 
destacaren com ho va fer Lucia di Lammermoor. Aquesta òpera es pot 
considerar un dels títols permanents a les temporades durant bona part del 
segle XIX i també fins a les primeres dècades del segle XX.  

 
Fig. 10. Anunci de l’òpera Lucia di Lammermoor. Font: La Tarde, 4 de febrer de 

1911 

                                                           122 “Teatros. Principal”, La Almudaina, 11 d’octubre de 1905 
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Els altres grans èxits romàntics que dominaren l’escena illenca foren les òperes 
de Bellini, La sonnambula, Norma i I Puritani. Però si s’ha de parlar del 
compositor que dominà les temporades de Palma durant la segona meitat del 
segle XIX es imprescindible anomenar la figura de Giuseppe Verdi. Les seves 
òperes Aida, Rigoletto, Il Trovatore, Traviata, Un ballo in maschera i Otello 
apareixen a la major part de les produccions operístiques que es produïren a 
Palma en aquest període. Així ho podem veure al següent article: (...) El 
repertorio es el siguiente: Boheme, Favorita, Tosca, Cavalleria rusticana, 
Pagliacci, Carmen, Africana, Ballo in Maschera, Ugonotti, Aida, Faust, 
Trovador, Lucia di Lammermor y estreno de la opera de gran espectáculo en 
cuatro actos del maestro Giordano, Andrea Chenier.123 

 
Fig. 11. “Teatro Principal”. Font: La Almudaina, 18 de setembre de 1913 
Aquestes òperes esmentades foren estrenades a Palma a la primera meitat del 
segle XIX, moment  en que foren rebudes com a novetat a Palma i acceptades 
de bon grat pel públic i crítica de l’illa. Però, tot i això, canvià durant aquest 
període, on la seva repetició a les temporades provocà un estancament de les 
produccions. El públic estava tip d’escoltar les mateixes obres que ja escoltaren 
els seus avantpassats, tractades com a grans novetats i amb una qualitat molt 
sovint que deixava força que desitjar. La realitat era que les produccions 
d’aquest període no havien innovat gens o molt poc respecte les produccions 
anteriors, fet que provocava cada vegada més un distanciament de l’ interès i 
gust del públic, respecte les temporades operístiques programades als teatres. 
                                                           123 “Teatro Principal”, La Almudaina, 17 de desembre de 1903 
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La gran òpera romàntica francesa, de la mà de Meyerbeer, amb títols com 
L’Africaine i Les Huguenots, junt a Gounod amb el seu Faust, apareixen de 
manera constant en aquest període a les programacions, presentant un lleuger 
contrapunt al domini de l’òpera italiana. Cal destacar entre aquestes  la Carmen 
de Bizet, com a l’òpera francesa més representada als escenaris palmesans de 
la fi de segle.  
 

 
Fig. 12. “Teatro Principal”. Font: El Isleño, 28 de desembre de 1894 

 
Aquesta falta d’interès per mantenir el nivell qualitatiu de les companyies i 
artistes que es contractaven provocà una recessió en la introducció d’òperes 
recents i avenços musicals en el context musical de Palma a finals del XIX.  
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Però fou a principis del nou segle, amb la inauguració del nou Teatre Líric que 
suposà, com diu Francesc Vicens124, un factor determinant per intentar 
recuperar aquesta qualitat en les interpretacions i aposta per la innovació del 
repertori musical, mitjançant l’estrena a Palma d’òperes de les principals 
corrents musicals existents a Europa en aquest moment.  
Vicenç parla d’un optimisme empresarial que potencià el Teatre Líric i que 
afectà posteriorment al Teatre Principal. Foren les contractacions de músics de 
l’alçada de Joan Goula i Artur Baratta, que van promoure aquesta renovació del 
repertori operístic a l’illa, prestaren atenció als veritables gustos del públic, per 
oferir algunes de les òperes que s’havien estrenat a les darreries del segle XIX, 
com és el cas de les òperes de Puccini i altres compositors veristes. 
El moviment musical verista que s’inicià a Itàlia amb l’obra Cavalleria Rusticana 
de Mascagni a partir del seu estrena el 1890 i que seguiren grans compositors 
com Leoncavallo, Giordano i principalment el seu màxim exponent, Giacomo 
Puccini es va estendre a totes les temporades d’òpera de la gran majoria de 
teatres de gran part d’Europa. Els temes centrats en la vida quotidiana de la 
gent, tant rural como urbana, els temes exòtics sobre l’Orient Mitjà i la seva 
pura intenció de representar la vida tal i com és, generaren tota una seria 
d’òperes centrades en les passions, l’amor, la venjança i la vida; tots aquests 
factors provocaren que el verisme s’establís como principal moviment musical a 
finals del segle XIX i principis del XX a Europa125.  
Es important destacar que aquest moviment sorgí com a fruit del gran prestigi 
dels mètodes de creació operística que havia imposat en el seu estil Wagner i 
de les novetats respecte a la psicologia dels personatges aplicades a les 
novel·les del creixent realisme francès, donant com a resultat una nova òpera 
italiana amb influències wagnerianes, però fidel a les convencions de l’estil de 
l’òpera italiana del que eren hereus126.  

                                                           124 Vicens Vidal, F., op. cit, pp. 231-245 
125 Alier, Roger, op. cit., pp. 287-294 
 126 Ibid. 
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Les òperes veristes que es representaren als teatres de Palma foren 
principalment: La Bohème, Tosca i Madame Butterfly de Puccini, Cavalleria 
Rusticana de Mascagni,  Pagliacci de Leoncavallo i Andrea Chenier de 
Giordano. 
Les novetats veristes arribaren sempre amb retard als escenaris de Palma, fet 
que evidenciava les diferencies respecte dècades anteriors, on les principals 
novetats del món operístic es programaven poc després d’haver estat 
estrenades. Les principals òperes d’aquest moviment s’estrenaren a Palma dos 
o tres anys després de la seva presentació als escenaris europeus, com és el 
cas de la Tosca de Puccini, òpera que fou estrenada al Teatre Principal de 
Palma l’any 1902, dos anys després de la seva estrena a Roma. El retard en la 
programació d’aquestes òperes fou un dels factors de principal crítica que 
sofriren els empresaris teatrals, junt a les dificultats econòmiques que suposava 
la seva programació en el conjunt de les temporades. 
El públic no es mantenia aliè a les innovacions i estrenes d’aquestes òperes 
arreu de la geografia europea i espanyola, fet que demostren els articles, 
cròniques i noticies dels diferents diaris de Palma, on s’il·lustra i explica l’èxit i 
estrena d’aquestes novetats musicals.  
Aquest públic cercava empresaris que introduïssin aquestes noves obres als 
teatres de Palma, i així ho feu el mestre Baratta amb l’estrena al Teatre 
Principal l’any 1900 de les òperes La Bohème de Puccini i Manon de Massenet. 
La primera d’aquestes fou estrena l’any 1896 a Torí i s’estrenava ara a Palma, 
quatre anys després del seu primer debut. La recepció d’aquest repertori italià 
actual venia potenciat per la seva presentació als principals teatres de 
Barcelona com el Liceu amb gran èxit de la crítica, tal com ens explica la 
següent noticia:  Inauguración con regular entrada de la temporada de ópera 
del Teatro Principal. Se cantó La Boheme que desde su estrepitoso estreno en 
Barcelona había conseguido despertar la curiosidad de los mallorquines per 
conocerla. (...)127. 

                                                           127 “Notas del Teatro”, La Almudaina, 4 de novembre de 1900 
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Tot i que les òperes italianes dominaren els escenaris de Palma, no fou l’únic 
estil operístic que s’hi representà. A pesar que fou d’una manera molt 
esporàdica, podem parlar de la presència d’algunes òperes germàniques, 
principalment les òperes del gran compositor alemany, Richard Wagner, com  
Lohengrin el 1902 al Teatre Líric i Tannhäuser el 1907  en el Teatre Principal.  
La programació d’aquestes òperes de Wagner durant la primera dècada del XX 
es deu a la influència que suposava Barcelona, i concretament el Liceu, 
respecte les novetats musicals que arribaven a Mallorca en aquest moment. A 
finals del XIX i inicis del XX el Liceu de Barcelona plantejà a les seves 
temporades d’òpera una gran presència de la música de Wagner, fet que es 
convertí en tot un fenomen musical del moment, amb la creació de l’Associació 
Wagneriana l’any 1901, que s’encarregà de la traducció i difusió de tota l’obra 
de Richard Wagner al català128. 
A Palma, aquesta influència del moviment musical wagnerià arribà de la mà de 
les cròniques del músic i crític musical Antoni Noguera, qui promocionà 
mitjançant les seves crítiques i articles a La Almudaina, La Ultima Hora i El 
Isleño, la necessitat d’una renovació musical a Palma, on l’òpera no en 
quedava al marge, i de fet havia de constituir un dels factors de remodelació 
per Noguera, mitjançant la incorporació a les programacions de títols d’obres 
wagnerianes i d’altres compositors que seguiren l’estela germànica en l’art 
compositiu.  
Seguint aquesta tendència renovadora, el mestre Joan Goula inaugurà el 
Teatre Líric de Palma amb l’òpera Lohengrin, tal com explica el següent 
fragment: (...) han de cantar las óperas, La Bohème, Hansel y Gretel y 
Lohengrin. Cantarán La Bohème (...). Interpretarán Lohengrin: (...). Los artistas, 
orquesta y coros que han de cantar dichas obras son los mismos que las han 
cantado en el Liceo de Barcelona. El decorado, sastrería y atrezzo, será todo 
nuevo y corre á cargo de la casa Elias de Barcelona quien lo remitirá á Palma 
el miércoles próximo (...)129.  

                                                           128 Pons Pons, Damià, op. cit., pp. 57-69 
 129 “Teatro Lírico”, La Almudaina, 24 de gener de 1902 
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Goula continuà amb la tendència iniciada per Baratta amb la introducció al 
repertori operístic de l’illa l’obra d’Humperdinck, Hansel und Gretel. Així consta 
a la següent noticia: El haberse dado á conocer por la empresa del teatro Lírico 
la hermosa obra de Humperdinck, y haberse accedido, por fin, á lo que hace 
tiempo suplicábamos, este es, que se diera ante todo la organización de la 
campaña artística, compensa las muchas deficiencias que en otro orden de 
cosas hemos notado y nos damos por satisfechos. Ya sabemos que muchos no 
opinan de la misma manera. ¿Qué hay que hacer? Nunca llueve á gusto de 
todos ...130  
Les dues temporades operístiques esmenades abans foren un èxit rotund 
d’assistència de públic i crítica; per tant, el públic assistia a aquelles 
representacions que oferien novetat i canvi respecte les velles i passades de 
moda mateixes òperes del XIX.  
Respecte l’òpera espanyola, només es té constància de la presència en els 
escenaris palmesans de l’òpera Inés de Castro de Costa Noguera i Marina de 
Pascual Emilio Arrieta, que reformada, fou l’òpera espanyola més popular del 
XIX, i que evidentment passà pels escenaris de l’illa en aquest període. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           130“Notas del Teatro”, La Almudaina, 13 de febrer de 1902 
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2.2.2. ÒPERES A LA RESTA DE L’ESTAT I L’ESTRANGER 
En la present recerca s’han localitzat un centenar de notícies, articles i 
cròniques de les estrenes de diferents òperes i temporades operístiques dels 
més prestigiosos teatres del moment. Com no es pot parlar de totes elles, s’ha 
realitzat una selecció de les noticies de més rellevància tant a l’estat espanyol 
com a la resta del món. El fet de referenciar-les, indica l’ interès del públic 
mallorquí cap a les novetats.  
Les temporades operístiques del Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatre Real 
de Madrid, el Teatre San Carlos de Lisboa i l’Scala de Milà apareixen de 
manera constant.  
Un d’aquests articles és sobre l’estrena de Tosca de Puccini a Roma, i comenta 
el següent:  
Acaba de acabar el estreno de la nueva ópera del maestro Puccini La Tosca, 
libreto escrito sobre la celebrada obra de Sardou por el poeta Giacosa. (...) La 
sala del Teatro Constanti donde se ha estrenado la Tosca ofrecía un aspecto 
imponente. (...) CUando el maestro Leopoldo Mugnene, que dirigia la orquesta 
empuñó la batuta, reinava en el teatro un silencio profundo y de una emoción 
intensa (...)131 
Aquest article i molts altres ens demostra com l’actualitat musical arriba a 
Palma quasi de manera immediata. Es produïa un estrena operístic arreu del 
món i era relatat amb tot luxe de detalls en les cròniques dels principals diaris 
de Palma, sobretot La Almudaina, tal i com ens explica el següent fragment: El 
maestro Mascagni, autor de la ópera Cavalleria Rusticana se encuentra en 
Roma organizando una orquesta con la que irá en breve a París con el 
propósito de tocar exclusivamente obras italianas (...).132 
A més de ressenyes, la utilització dels telegrames oferia a aquestes 
publicacions informació directa del que succeïa la nit abans als teatres de 
                                                           131 “Opera Nueva. La Tosca de Puccini” a La Almudaina, 19 de gener de 1900 
 132 La Almudaina, 15 de juliol de 1900 
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Barcelona i Madrid. Com aquest exemple:  Estreno. Madrid 21 a las 2’50m. En 
el Teatro Real se ha estrenado la ópera Raquel, original del maestro Bretón. El 
maestro fue ovacionado. El tercer acto es muy hermoso y los restantes 
obtuvieron un éxito bastante frio133.  
Cal destacar, que moltes d’aquestes ressenyes inclouen informacions al·ludint 
a artistes mallorquins que actuaven a aquestes temporades a la resta de l’Estat 
espanyol i a l’estranger. Principalment,  les referències són d’intèrprets que 
actuaven al Teatre Real134 i al Liceu; però també en certs casos menors, a la 
resta de teatres europeus.  
En la majoria de casos, relataven amb gran detallisme aquestes temporades 
operístiques dels principals centres, indicant el repertori que s’havia 
d’interpretar135, els principals artistes en intervenir, els diferents esdeveniments 
que envoltaven la preparació de les temporades per part dels empresaris i les 
expectatives que s’estaven creant entre el públic i crítica al voltant dels 
estrenes. Com ens il·lustra el següent exemple: Comenta la lista de la 
compañía de ópera que ha de actuar en el Teatro Real durante la próxima 
temporada y a partir de la primera decena del mes de noviembre. Sopranos: 
Avelina Carrera, Maria Barrientos, (...) La empresa anuncia los estrenos de la 
temporada en Madrid con: La Tosca, Fedora, Werther, El Oro del Rin, Sigfrido y 
el Crepúsculo de los dioses. (...)136 
Les noticies referents al Teatre Real de Madrid que es fan ressò a la premsa 
mallorquina són molt abundants. La Almudaina i el Heraldo de Baleares 
comptaven amb col·laboradors especials per fer el relat d’aquestes novetats 
teatrals a Madrid. En el cas del segon, Julio Abril amb “Crónica madrileña” era 
l’encarregat de descriure el desenvolupament de la temporada d’òpera que es 
presentava al Teatre Real. Arrel dels seus escrits, es fa palès la insatisfacció 
del públic i crítica davant la falta d’òperes wagnerianes representades  amb la 
                                                           133 “Telegramas” a La Almudaina, 22 de gener de 1900 
 134 “De teatros” a La Almudaina, 11 de setembre de 1900 
 135 “Ensayo de la ópera Circe” a La Almudaina, 7 de maig de 1902 
 136 “De Teatros” a La Almudaina, 11 de setembre de 1900 
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qualitat necessària exigida per aquest teatre137. Aquest fet ens evidencia les 
diferències en la recepció de les òperes de Wagner a l’Estat espanyol, 
destacant Barcelona com a espai de referència per a la presentació 
d’espectacles wagnerians de qualitat.  
Algunes noticies al voltant del Teatre Real, ens fan referència a situacions que 
sovint es vivien als teatres de l’època, com per exemple, les tallades de llum 
durant els espectacles, que ocasionaven incomoditats als espectadors i sovint, 
la pròpia suspensió de les representacions, com fou el cas el dia de l’estrena 
de Lohengrin138.   
Però aquest no era l’única contrarietat que podia ocasionar problemes en les 
temporades. Els teatres de finals del XIX encara estaven previstos de places 
per a la claca, aquells encarregats de dirigir els aplaudiments del públic durant 
la funció. Aquests funcionaris sovint provocaven les ires del públic, perquè no 
els hi permetien mostrar obertament la seva insatisfacció amb la representació. 
Això generava tensions durant tota funció, fins al punt de crear aldarulls i 
discussions entre els assistents a l’espectacle139. El tema de la desaparició 
progressiva d’aquesta claca és un tema que apareix sovint a la premsa a partir 
de l’any 1900140. 
Les cròniques de col·laboradors estables com Bartolomé Amengual a La 
Almudaina i La Última Hora permetien obtenir informes quasi setmanals de les 
temporades teatrals de Barcelona. Als seus escrits, Amengual permeté que 
arribessin a Mallorca una sèrie de renovacions culturals i esdeveniments de 
qualitats que s’estaven generant a Barcelona, que dins la realitat mallorquina 
eren impensables. 
Els articles que publicà al voltant de la música no foren molts, però dedicà gran 
part d’aquests a comentar els estrenes musicals més rellevants de Barcelona. 
                                                           137 Abril, Julio, “Crónica madrileña”, a Heraldo de Baleares, 24 de gener de 1897  138 “La crisis de la luz” a Heraldo de Baleares, 5 de novembre de 1894  139 “La Clape del Real”a Heraldo de Baleares, 30 de novembre de 1894 
 140 Gómez Carrillo, E., “París. La muerte de la Claque” a La Almudaina, 12 de gener de 1900 
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Algunes d’aquestes cròniques foren sobre l’estrena de les òperes de Wagner, 
Tanhäuser i Lohengrin al Liceu l’any 1892; la referent a l’estrena de Sigfrid de 
Wagner i Hansel und Gretel de Humperdinck el 1901141. Tot i així, en els seus 
articles contemplà altres tipologies musicals, com els concerts wagnerians i la 
música coral142. 
Respecte les noticies de les representacions que transcorrien a Barcelona, és 
important destacar les que firmà baix pseudònim Estilete, qui fou col·laborador 
habitual de La Última Hora, aportant a les seves ressenyes una variada 
informació de les novetats culturals, i en especial, operístiques, que s’estaven 
generant en el Teatre del Liceu143.  
Cal esmenar, com no només foren les òperes italianes i alemanyes les que van 
rebre l’atenció d’aquestes cròniques. L’estrena d’òperes espanyoles, també fou 
un reclam important i representatiu de la realitat del moment, on la sarsuela 
anava perdent el protagonisme envers altres gèneres, i l’òpera en resultà un 
dels gèneres beneficiats d’aquest decadència. Així ho mostren les cròniques 
sobre les òperes de Felip Pedrell144, Enric Granados145, Amadeu Vives146, 
Tomás Bretón i Dicenta amb la seva obra Raimundo Lulio147, entre d’altres, que 
estrenaren a Barcelona i Madrid respectivament, tot i que algunes també ho 
feren a altres teatres europeus. 
A nivell internacional, la recepció dels esdeveniments musicals que transcorrien 
a Itàlia es va veure traduït en una abundant quantitat de ressenyes i articles de 
tipologia molt variada. Podem localitzar noticies breus sobre les òperes que 
s’estrenaren al Teatre Líric de Milà, l’Scala o els diferents teatres de Roma i 
                                                           141 “Desde Barcelona” a La Almudaina, 1 de març de 1901 
 142 Pons Pons, Damià, op. cit., pp. 57-58 
 143 Estilete, “Desde Barcelona” a La Última Hora, 11 de desembre de 1894 
 144 “El estreno de Los Pirineos” a La Almudaina, 6 de gener de 1902 
 145 E., “El maestro Granados y su nueva ópera”a La Almudaina, 6 de novembre de 1901  146 La Almudaina, 10 d’abril de 1902 
 147 “Raimundo Lulio” a La Almudaina, 28 de maig de 1902  
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Florència, que foren principalment dels compositors italians més innovadors del 
moment, com Puccini, Mascagni i Leoncavallo; però no foren els únics, 
compositors francesos com Saint-Säens, debutaren també en els escenaris 
italians més rellevants amb grans èxits de crítica148.  
Malgrat això, cal fer esment, que la major part de noticies que es s’escriuen 
sobre Itàlia i els seus compositors, foren articles monogràfics dedicats a les 
seves figures biogràfiques, les noves òperes que han estrenat recentment, la 
recepció per part de crítica i públic, els viatges que realitzaren per promocionar  
aquestes obres i ,fins tot, les opinions dels compositors sobre els estrenes. 149 
Cal fer l’incís que, tot i que foren majoritàries les ressenyes sobre artistes 
italians, també poden localitzar articles que parlen de les noves generacions 
musicals alemanyes, com Richard Strauss150. 
Pel que fa París i la recepció de les òperes que s’hi duien a terme, les novetats 
que arribaven a Mallorca, feien sovint referència als estrenes més recents dels 
compositors capdavanters de l’òpera francesa, com Saint-Säens151 i 
Massenet152. Però també podem parlar d’espectacles menys convencional, 
com la utilització de l’antiga plaça de bous, un cop prohibides les corregudes, 
com a espai per a la representació d’òperes, aquest serà el cas de Mireille de 
Gounod153. Algunes de les informacions que es descriuen dels teatres de París, 
fan referència a la seva economia i les subvencions que els hi són remeses per 
part de l’estat154. 
Tot i que en menor mesura que altres ciutats europees, les novetats musicals 
que es duien a terme a Berlín també es feren ressò a la premsa, des de la 
                                                           148 “Noticias generales” a El Noticiero, 6 de desembre de 1904 
 149 “El gran triunfo de Leoncavallo” a La Tarde, 19 de desembre de 1904 
 150 “Richard Strauss. Una gran ópera” a La Tarde, 3 de febrer de 1911 
 151 “Las óperas de Saint-Säens” a La Almudaina, 26 d’octubre de 1901 
 152 R.C., “Los estrenos de París” a Heraldo de Baleares, 27 de desembre de 1897 
 153 “El teatro antiguo en París”a La Almudaina, 25 de juny de 1900 
 154 “De París. Los teatros y la Exposición” a La Almudaina, 13 de juliol de 1900 
 



71  

noticia d’una òpera de Leoncavallo amb el llibret escrit pel Kaiser155 fins a la 
nova òpera d’Ibsen estrenada al Teatre Real de Berlín156. El mateix succeeix 
amb les noticies al voltant de l’actualitat musical de Londres, les referències 
són escasses, però apareixen certes informacions d’estrenes operístics al 
Covent Garden, com Tristán e Isolda157. 
Les noticies sobre l’actualitat musical no només es centraven en Europa, sinó 
que s’estenia per la resta del món, com per exemple Estats Units i Amèrica 
Llatina: En el teatro de la ópera de Nueva York se ha representado Carmen por 
una compañía compuesta exclusivamente de negros. Los espectadores eran 
todos negros, los hombres vestian de frac y las mujeres vestian vistosos trajes 
descotados. Los actores fueron aplaudidos a pesar de que el canto dejaba 
mucho que desear158.  
Els articles de T. La Brége a La Almudaina facilitaven al públic mallorquí una 
visió molt completa de les representacions que es duien a terme als teatres de 
Bons Aires. Al marge, permetia entreveure els interessos del públic envers les 
òperes que s’estaven estrenant a Europa. Com es pot deduir de les 
contractacions a les diferents temporades operístiques, les intencions dels 
empresaris i corresposta pel públic era seguir la moda europea, fins a l’extrem 
de contractar els mateixos artistes que havien debutat a les òperes italianes als 
seus estrenes. En alguns casos portaven als mateixos compositors perquè 
conduïssin ells mateixos les representacions159. Les cròniques de T. La Brége, 
exposen el bon gust del públic i l’exigència demandada en les programacions 
als empresaris teatrals. 
Per exemplificar l’argumenta’t anteriorment, cal llegir el següent fragment: 
Como Argentina es el país de la igualdad de rasero social, poco han durado los 
buenos, pues más adinerados que esperaron turno, han podido ocupar las 
                                                           155 “Una ópera del Kaiser” a La Almudaina, 20 de desembre de 1904 
 156 “Notas artísticas” a La Almudaina, 24 d’octubre de 1905 
 157 La Almudaina, 5 de maig de 1906 
 158 La Almudaina, 30 de maig de 1900 
 159 La Brége, T., “Carta des de Buenos Aires” a La Almudaina, 8 de juliol de 1900  
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localidades abandonadas, con gran alegria del empresario. Como siempre la 
lista de artistas es de gran cartel. Canta este año, nuestra antigua conocida, la 
contralto Guerrini, la tiple ligera Suvicher (...) y el director de orquesta maestro 
Venzo. La temporada se estrenará con Mefistófeles, seguida por Aida. (...)160. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           160 La Brége, T., “Carta des de Buenos Aires” a La Almudaina, 12 de juny de 1900 
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2.3. ELS EMPRESARIS: 
La principal font de documentació sobre el món dels empresaris teatrals la 
trobam essencialment al diari La Almudaina. En aquesta publicació és on 
apareixen el major nombre de dades i també les més precises dels tractes 
empresarials i gestions d’aquests promotors de les diferents temporades 
d’òpera. Tot i així cal fer constar, que a certes publicacions com a La Última 
Hora, el Heraldo de Baleares, La Región i La Roqueta, apareixen algunes 
noticies en relació a aquests empresaris teatrals.  
Es presenta un problema a l’hora de determinar les identitats dels empresaris 
que van gestionar els diferents teatres i produccions. Mitjançant comentaris 
breus en les diferents noticies i cròniques podem entreveure les intencions i 
propostes d’innovació d’alguns empresaris teatrals, enfront de programacions 
tradicionals que solien disgustar al gruix dels intel·lectuals de la societat 
palmesana. Però la major part de la informació es centra en els contractes amb 
les diferents companyies, els lloguers dels teatres, els tractes amb la Comissió 
Provincial i altres transaccions econòmiques.  
Poca informació se’ns ofereix dels aspectes personals que envolten a aquests 
empresaris, fins i tot desconeixem les dades biogràfiques bàsiques, i només en 
el cas específic de l’empresari José Ribas, podem mostrar una imatge del 
mateix. Per tant, ens hem centrat en estructurar al voltant de cada un d’aquests 
personatges, les seves aportacions al món de l’òpera. 
La major part de la informació que s’ha obtingut d’aquests empresaris es centra 
en les intencions que cada un d’ells transmetia als diferents diaris sobre les 
programacions que tenia pensat oferir durant aquell any teatral. Mitjançant 
diferents notes curtes, cartes i telegrames enviats a la premsa diària oferia un 
panorama ampli de les propostes que pretenia representar a Palma durant 
aquell any, per tal de mostrar al públic que s’estava treballant en oferir la millor 
temporada possible. Aquesta notícia n’és un exemple: El empresario Sr. 
Espinosa está estudiando las combinaciones para ofrecer al público una serie 
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de espectaculos, cuya diversidad y buena presentación sean cualidades que 
traigan las simpatías del público161. 
Aquest fet de mantenir a la societat informada de les contractacions i possibles 
companyies amb les que s’estava tractant per venir a Palma als diferents 
teatres és un fet molt habitual i que depenen de l’empresari, fins i tot arriba a 
enviar escrits als diferents diaris, per dirigir-se directament al públic. Aquesta 
necessitat de comunicació es veu constantment en els diferents empresaris del 
moment, quasi com si fos una pràctica obligada i exigida per una part de la 
societat, que estava pendent i vigilant de les programacions que oferia, alhora 
que s’aprofita el més mínim error, per fer-ne saber a la resta de la societat, que 
aquests empresaris no treballaven a l’alçada del públic que tenien.  
Un exemple molt representatiu d’aquesta comunicació dels empresaris amb el 
públic, per reportar informes dels avenços de les contractacions és el següent, 
escrit per Bernat Manera, empresari del Teatre Principal durant la temporada 
de 1900, que fou publicat a La Almudaina aquest mateix any, i es titula 
“Ilustrado público palmesano”, i diu el següent: comprendo que la unica manera 
de tener el apoyo del público era contratar compañías dignas del Teatro 
Principal y del público de Palma. (...) No he reportado en gastos ni sacrificios. 
(...) Después de muchos percances he conseguido formar una buena compañía 
de ópera italiana (...) Creo haber hecho todo lo que puede hacer un empresario 
que obra de buena fe. A ti ilustrado público te toca hacer el resto y en ti espera 
y confia este humilde servidor162.  
Aquesta dependència de la valoració del gust del públic i de l’acceptació social 
que es donava a les diferents temporades i programacions operístiques i 
teatrals del moment, portà alguns empresaris, com el cas del senyor Gelabert, 
empresari del Teatre Principal durant l’any 1889 a elaborar fins i tot un sistema 
d’elecció de les òperes que el públic preferia que es representessin, fent 
aquesta elecció mitjançant una votació oberta entre els abonats a la temporada 
d’òpera.  

                                                           161 “Teatro Principal” a La Almudaina, 20 de setembre de 1902  162 La Almudaina, 3 de novembre de 1900 
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La noticia segueix així: Una curiosa aplicación del sufragio universal va a poner 
en práctica la empresa; pues en los prospectos anunciadores de la función que 
se verificará esta noche aparece la siguiente nota: “Habiendo manifestado 
varias personas el deseo de que se represente a la major brevedad posible L’ 
Ebrea unos, y otros Gli Ugonotti, la Empresa, al objecto de contestar a la 
mayoría de los concurrentes, y secundado los deseos manifestados por la 
prensa, ha resuelto entregar una papeleta a cada concurrente en el momento 
de tomar la entrada con los nombres de las dos óperas depositando en un 
cajón la que prefieran. Dicho cajón lo tendrán los porteros y antes de concluir la 
función se hará el escrutinio para saber á cual de las dos prefiere el público. 
Los señores abonados podrán recojer de la taquilla las que les pertenezcan”. 
Con que...¡ciudadanos! ¡a votar!163.  
També es freqüent observar en aquestes comunicacions, com l’empresari fa 
constar la pujada del preu de les entrades als espectacles, i ens segons quins 
casos, de les rebaixes realitzades en darrer moment de certes localitats quan 
l’espectacle programat no està obtenint els resultats esperats. Com per 
exemple: La empresa se ve obligada a causa de los grandiosos gastos que 
reporta esta obra a aumentar los precios para el público no abonado164.  
En alguns casos molt concrets, surt un petit article d’opinió que reflecteix la 
voluntat ideològica del Teatre, diu: queremos un Lírico democrático i sobretodo 
que no se contrasten demasiado los asistentes por la pertenencia a una clase u 
otra165. 
La voluntat de representar un repertori enginyós a l’alçada dels teatres 
europeus era una de les fites que trobem en l’optimisme dels inicis del Teatre. 
Tal i com es fa palès en la següent noticia: Con el afán de desterrar el género 
chico de este Teatro y otros espectáculos inferiores la empresa no ha puesto 
reparo, a pesar de las perdidas obtenidas con Vitalini, en hacer nuevos 

                                                           163 “Teatro Principal” a La Almudaina, 14 de maig de 1889 
 164 La Almudaina, 3 de novembre de 1900 
 165 La Última Hora, 31 de gener de 1902 
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sacrificios y contratando en Milán notables artistas para que el cuadro escénico 
sea superior y ofreciendo al público obras nuevas (...)166.  
Cal destacar, que aquesta comunicació amb el públic mitjançant els diaris 
també es detecta en sentit invers. Sovint, quan una temporada acabava abans 
del que s’havia promès per part de l’empresari, deixava d’oferir algunes de les 
òperes promeses com a grans estrenes o anunciaven la baixa sobtada d’un 
cantant de primera fila; els diaris rebien cartes, noticies i critiques a la gestió 
que l’empresari havia fet de la temporada i plasmaven el disgust per les 
promeses que s’havien realitzat. En alguns casos, també es publicaven 
exigències del públic respecte els horaris i dies de les funcions, com es pot 
veure en aquesta noticia: 
Siendo muchas las personas que no pueden asistir al teatro por las noches, 
recomendamos a la empresa del T. P. que anuncie alguna función la tarde del 
día primero del año y el día de Reyes167.  
Aquestes queixes dels aficionats es veuen reflectides en la major part dels 
casos en les noticies i articles que es publiquen en els diaris, en les diferents 
seccions dedicades a la crònica teatral i musical. Aquest és un exemple 
publicat a La Almudaina, després de rebre la noticia de la suspensió sobtada 
de la temporada d’òpera que s’estava duent a terme en el Teatre Principal:  
Ya no tenemos ópera. Anteayer anunció la empresa que persistia en el nuevo 
abono para diez funciones. Ayer otro anuncio derogó el anterior y supimos que 
la empresa, no habiendo podido encontrar un bajo para cantar los Hugonotes, 
daba por terminadas las representaciones en el Principal. Semejante noticia ha 
sido acogida con disgusto por los aficionados, (...) una vez más lamentamos 
que subsistan las deplorables circunstanias en que se halla nuestra capital por 
lo que á espectáculos teatrales se refiere. A este paso no va á haber empresa 

                                                           166 La Última Hora, 29 d’octubre de 1902 
 167 Heraldo de Baleares, 29 de desembre de 1894 
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posible, ni, aun haibéndola, se encontrarán artistas que quieran contratarse 
para Palma168.  
Fins i tot, alguns dels artistes aprofitaven aquests mitjans de comunicació per 
fer constar la seva indignació davant una mala gestió empresarial de la 
temporada, degut a que molts d’ells sovint mostraven el seu desacord amb la 
cancel·lació d’aquestes, explicant en molts casos els veritables motius d’aquest 
fet al públic169.  
 El canvi d’òperes en darrer moment, sobretot quan es tractava dels grans 
estrenes anunciats pels empresaris alhora de presentar els abonaments de la 
temporada, eren el principal motiu de queixa per part d’aficionats i premsa. Es 
poden trobar molts articles a diferents publicacions on es declara com a 
principal causant de la situació d’endarreriment musical que viu Palma, a 
aquestes falses promeses dels empresaris teatrals. Com per exemple, el canvi 
sobtat de l’òpera Der Freyschutz per la Carmen del Bizet, d’aquesta manera: 
La empresa no se cuida de lo que promete al público que paga y deseando 
apurar la paciencia de los abonados para que estos guarden de aquella 
gratísimo recuerdo, valiéndose de la indisposición del Sr. Meroles aprovecha 
para quitarle la 3a representació a la obra de Weber, seguramente porque es la 
que ha sido menos maltratada en la presente temporada, para endilgarle la 
décima de Carmen. (...) ¿Hasta cuando has de abusar Empresa de nuestra 
paciencia?170 
Les contractacions dels artistes i companyies d’òpera que duien a terme 
aquests empresaris sovint eren tramitades per ells mateixos, però també solien 
tenir a càrrec un director artístic encarregat de viatjar a Itàlia, concretament a 
Milà, per realitzar les gestions de contractació de cantants de relleu. A 
continuació es pot veure una carta on el mestre Baratta, director artístic del 
Teatre Principal durant la temporada d’òpera de 1904 i 1905 informa de les 
contractacions fetes a Milà per la propera temporada, enviat per encàrrec de 
                                                           168 La Almudaina, 23 de maig de 1889 
 169 Ibid.  
 170 Heraldo de Baleares, 7 de gener de 1894 
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l’empresari del Teatre Principal en aquest moment José Espinosa. La carta diu 
així: 
La empresa de nuestro primer coliseo recibió del maestro Baratta una carta de 
Milán en la que les da noticia de las contratas hechas para formar parte de la 
compañía de ópera que ha de trabajar en el Principal en la temporada que 
empezará el 15 del próximo diciembre171. 
Les contractacions de companyies de Barcelona o València eren assumptes 
que solien tractar de primera mà aquests empresaris teatrals. La major part 
viatjaven a Barcelona per captar els artistes i companyies de les futures 
temporades. Ens dona testimoni d’aquest fet aquesta respecte les 
contractacions que tramita l’empresari senyor Gelabert per la propera 
temporada del Teatre Principal i quines eren els seus objectius envers el públic: 
(...) si resulta factible que pase a Palma parte importante de la compañía del 
Liceo de Barcelona, coros y orquesta inclusiva a fin de poder dar las seis 
funciones (...)Si el público acoje con simpatia el proyecto y le presta su apoyo, 
estoy dispuesto a que deje esa corta temporada un gratisimo recuerdo, puesto 
que no voy a lucrar, sinó a ofrecer un buen espectáculo (...)172. 
Un fet important al voltant de la figura d’aquests empresaris teatrals, és com la 
premsa, i concretament els redactors de la crònica teatral diària, parlen i 
examinen les gestions de cada un d’ells. Moltes de les publicacions de l’època 
parlen de la figura de l’empresari teatral com un especulador, simplement 
interessat en el concepte de negoci, però mai preocupat per la formació dels 
artistes i companyies, ni per les necessitats del públic palmesà. La major part 
dels crítics i cronistes teatrals al·ludeixen a la falta d’assistència per part del 
públic de Ciutat, a la falta d’una oferta interessant i de qualitat dels empresaris 
de l’illa. Se’ns en parla així: 
Sucédense las temporadas teatrales y salvo contadísimas excepciones, las 
compañías que desfilan por los escenarios del Circo y del Principal lejos de 
fomentar la afición y afilar el gusto, contribuyen poderosamente a extraviarlo. 
                                                           171 La Almudaina, 12 de novembre de 1904  172 La Almudaina, 8 de febrero de 1908 
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Los pocos que se dedican a explotar negocios teatrales, ponen el grito en el 
cielo al ver desierta la sala de espectáculos y dando las boqueadas la taquilla, 
(...). La formación de artistas tiene su época determinada, para formar un 
cuadro de compañía. Si se deja pasar la oportunidad se forma con artistas 
desperdigados, generalmente de desecho. (…). El público de Palma acude al 
teatro siempre que el espectáculo le llama la atención y aunque por su 
aislamiento tiene escasas ocasiones para comparar, no carece de intuición y 
de buen gusto. Las empresas formadas sobre una base de especulación han 
de ir precisamente a la bancarrota. (…). Falta un empresario.  Hasta que Palma 
no encuentre al hombre no tendremos teatro. Hasta hoy todos los empresarios 
no han sido malos…han sido peores173.  
Com l’article anterior, molts intel·lectuals parlen de la falta de guió dels teatres 
de l’illa, critiquen que l’empresari només cerca el negoci sense cap mira 
artística, oferint el teatre a les companyies de les que té noticia i poques 
vegades a l’arribada de artistes. A més, consideren que la formació en darrer 
moment de companyies d’arreplegats de Barcelona i altres localitats, no ajuda 
a la consolidació d’espectacles de qualitat.  
Un fet que també es criticat és com ofereixen companyies que operen el 
gènere italià, com si presentessin novetats al públic, quan són obres que duen 
molt de rodatge als escenaris de tot el món i que han passat per Palma en 
contades ocasions. Aquests articles parlen de l’avorriment del públic i de sales 
d’espectacle que romanen desertes; fet que provoca la crítica de l’empresari 
cap al públic per només assistir a certs tipus d’espectacles. Com ens mostra el 
següent: Si hemos de oir ópera; ha de ser que la empresa arriesgue el todo por 
el todo, ofrezca y realice una buena campaña: (...)174. 
Aquests critiques al voltant de les figures dels empresaris teatrals, es dirigeixen 
amb freqüència a les administracions que permetien el lloguer per part 
d’aquests empresaris dels diferents teatres que eren propietat pública,i que per 
tant, eren sotmesos a tota una serie de condicions per permetre’ls el lloguer 
dels teatres en qüestió. Comenten com la Diputació Provincial abans de 
                                                           173 Heraldo de Baleares, 12 d’octubre de 1894 
 174 La Almudaina, 31 d’octubre de 1902 
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publicar el plec de condicions per la subhasta dels diferents teatres hauria de 
tenir en compte i cercar una fórmula que conciliï els interessos dels empresaris 
amb els dels públic, per tal que  actuessin companyies dignes d’aquest públic i 
es fomentés alhora el gust.  
Els principals empresaris teatrals d’aquest període giren al voltant dels espais 
operístics de Palma, el Teatre Líric i el Teatre Principal. Tot i com s’ha parlat en 
l’apartat anterior, altres entitats i espais escènics foren també receptors 
d’aquests espectacles operístics en diferents moments de la seva trajectòria.  
En el cas del Teatre Principal, regit per la Comissió Provincial de l’illa, els 
empresaris havien de presentar-se a la subhasta pel lloguer del Teatre, que es 
duia a terme principalment cada dos anys; però que sovint, degut a motius 
diversos, era reduïda i variada en funció dels desitjos de les autoritats. A través 
de la lectura de les diferents condicions aplicades per accedir al lloguer, es fa 
palesa la falta de flexibilitat a la que estaven sotmesos els empresaris que 
regentaven el teatre, degut a que no només es donava la concessió del Teatre 
per qüestions econòmiques, sinó que també hi havia un rígid plec de 
condicions referents a les companyies que s’havien de contractar i els 
espectacles a oferir, si no es volia perdre el lloguer del mateix. 
A continuació, es podent observar algunes de les condicions que la Comissió 
Provincial exigia als empresaris en qüestió per adjudicar el contracte de lloguer 
del Teatre Principal: El concurso para adjudicar por contrata el arriendo del 
Teatro Principal durante las próximas fiestas, cuyo plazo finalizó anteayer, 
debía resolverse en la primera sesión que celebrara la Comisión Provincial.  
(...) Este fue aprobado con las condiciones siguientes: 
En el Teatro Principal se daran 15 funciones de ópera italiana, que deberán 
empezarse hacia el 20 del actual, figurando el repertorio las óperas Boheme, 
Tosca y Andrea Chenier. La fianza para dicha contrata será de 500 pesetas175.  
En molts casos, es veu la dificultat per part dels empresaris per accedir al 
lloguer d’aquest Teatre, degut a les enormes exigències de la Comissió 
Provincial al respecte, així queda pal·les en aquesta noticia: (...) Se dieron                                                            175 “Comisión Provincial” a La Almudaina, 2 de desembre de 1903 
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nuevamente cuenta de las cuatro proposiciones presentadas por los señores 
Espinosa, Cussini, Sanchez de León y Manera en el concurso abierto para 
optar a la explotación del Teatro Principal durante dos años. (...) La Comisión 
considera que ninguno de ellos es aceptable por no poder quedar 
suficientemente garantizado que los espectáculos se correspondan a la 
importancia de dicho coliseo, y a la cultura del público palmesano, (...)176.  
Òbviament, el principal factor que motivava la concessió del lloguer del Teatre 
Principal, era econòmic, on s’exigia una mensualitat mínima a cada empresari, 
al marge d’una fiança bàsica inicial. Aquesta mensualitat varia segons les 
proposicions presentades pels empresaris candidats a la subhasta. Com en 
aquest exemple: Se acordó señalar el 7 de agosto pera efectuar la subasta del 
arrendamiento del Teatro Pricipal. Subasta que se verificará por medio de 
pliegos cerrados bajo el tipo de 3.500 pesetas, como mínimo de la anualidad177. 
Gràcies a la documentació que aporten algunes publicacions com La 
Almudaina es pot observar les diferents propostes al lloguer del Teatre 
Principal que es feien en els diferents anys del segle XIX i els principals 
empresaris postors, en molts dels casos, eren quasi els mateixos noms. Com 
ens mostra el següent comentari: Los pliegos presentados fueron los 
siguientes. Uno de don José García Cardell ofreciendo 2,000’15 pesetas. Otro 
de don José Ribas Figuerola, ofreciendo 2001’00 pesetas. Otro de don Jorge 
Castell Comellas ofreciendo 2004’50 pesetas y otro del mismo, 2006’oo 
pesetas. (...) Y otro de don José García Cardell, subiendo hasta 2.751’00 
pesetas siendole adjudicado el remate como más beneficioso postor178. 
Com s’ha dit anteriorment, no només les exigències econòmiques eren el factor 
que decantava cap a un empresari o un altre el resultat de la subhasta pel 
lloguer del Teatre Principal, sinó que en certs casos, les condicions restringien 
la pròpia tasca de promoció i gestió individual de l’empresari, que s’havia de 
mantenir sotmès a les exigències de la Comissió Provincial, fins al punt d’oferir 
                                                           176 “Comisión Provincial” a La Almudaina, 10 de juny de 1900 
 177 “Comisión Provincial” a La Almudaina, 19 de juliol de 1900  178 “Comisión Provincial” a La Almudaina, 22 d’agost de 1906  
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rebaixes en l’anualitat si l’empresari aconseguia els objectius que se li 
proposaven i portava a Palma, primeres figures del món de l’òpera i el teatre179.  
Cal parlar finalment, d’aquests empresaris teatrals que van apostar per 
programar temporades d’òpera, tot i les dificultats econòmiques que produïa 
sempre la posada en escena d’aquests grans espectacles musicals, que sovint 
acabaven amb les temporades d’òpera de manera sobtada i disgustant el 
públic. 
Com s’ha dit anteriorment, no es té una informació gaire concreta d’aquests 
empresaris, per tant, d’alguns casos només s’esmenaran els moments en que 
van treballar i alguns fets remarcables de les seves produccions. Es parlarà 
d’aquests empresaris en funció dels teatres en els que van treballar.  
Els empresaris que van regir el Teatre Principal foren el senyor Andreu 
Gelabert180 durant la temporada de 1889. Pel que fa a les programacions 
d’òpera que presentà, es sap que la temporada d’òpera conclou amb resultats 
desastrosos: (...) El motivo de obstinarse en finjir la empresa obstáculos 
insuperables, no fué otro, según por ahí se dice, que un compromiso contraido 
para hacer venir una compañía de opereta. Ante esto se estrellaron los buenos 
deseos de unos y los ofrecimientos de otros, las razones y las súplicas...(...)181.  
El senyor Lluís Cussini, de qui se n’ha parlat en l’apartat de companyies i 
artistes, fou un músici empresari italià que gestionà el Teatre Principal entre els 
anys 1893 i 1894. Els diaris comenten d’aquestes temporades que:  (...) el Sr. 

                                                           179 “Comisión Provincial” a La Almudaina, 12 de juliol de 1906  180 Andreu Gelabert Cano va ser un música i compositor, deixeble del mestre Torres. Realitzà 
els seus estudis a Barcelona amb el mestre Nicolau, per tornar posteriorment a Mallorca per 
exercir de professor de piano i composició. Fou director de l’Orfeó Mallorquí i altres bandes de 
música local, com La Lira Sollerica. Estrenà diverses composicions musicals com: Himne de 
Sóller, El hondero balear, Suite de Mallorca (1917) i ressenyà alguns articles sobre la 
metodologia de l’ensenyament musical. Vegeu AA. DD, Diccionari del Teatre de les Illes 
Balears, op. cit., vol. I, p. 317  181 La Almudaina, 23 de maig de 1889 
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Cussini, que desitja que el públic mallorquí segueixi les corrents del gust 
modern,(...)182.  
Entre els anys 1895 i 1903 trobem en el Teatre Principal el que potser fou un 
dels empresaris més importants que gestió aquest teatre, és el cas del senyor 
José Espinosa. La noticia de l’adjudicació del lloguer del Teatre Principal al seu 
favor s’expressava així de la seva persona: Adjudicación definitiva del arriendo 
del Teatro Principal a favor de don José Espinosa que fue el mejor postor. Se 
han valorado el conocimiento y experiencia en la materia183.  
Com a font important per entendre la figura d’aquest empresari, s’ha de 
destacar l’article que publicà Filemón, on el considera un home intel·ligent, que 
estima el seu ofici i que s’interessa pels gustos del públic. El considera 
l’empresari ideal i un model a seguir per la resta de la seva professió, perquè 
considera que a part de ser un bon gestor en els negocis, també té un criteri 
artístic important. Considera com a antecedent important la seva gestió de dues 
temporades d’òpera gran amb tot el quadre del Liceu i el veu com a l’home que 
es capaç de satisfer les exigències del públic palmesà. Diu així:  
A esa falta echaya yo en gran parte la culpa del retraimiento del público y los 
repetidos fracasos de cuantos asomaban las narices por la contaduría de los 
Teatros con desos de ducazcalear. (...) Y era por eso, porque faltaba el hombre 
de inteligencia, que tuviera verdadero amor al oficio y que estudiase los gustos 
del público. Pepe Espinosa es á mi ver el hombre. Pepe Espinosa, les dió a 
nuestros dilestante el gustazo de dos temporadas relámpagos de ópera 
grande, con todo el cuadro del Liceo y desde entonces en todas las 
combinaciones hechas poe él, se ha visto al hombre que anhela en primer 
término satisfacer las exigencias del público que paga, dejando para lo último, 
lo que sus antecesores buscaban lo primero. El negocio. (...) Indudablemente 
Pepe Espinosa es el hombre. Es el llamado á regenerar y á levantar los teatros 
de Palma. (...)184.   
                                                           182 Heraldo de Baleares, 13 d’octubre de 1894 
 183 “Comisión Provincial” a La Almudaina, 2 de setembre de 1902 
 184 Filemón, “Pepe Espinosa” a Heraldo de Baleares, 3 d’abril de 1897 
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L’empresari que va agafar el relleu d’Espinosa fou el Bernat Manera185, qui 
dirigí el Teatre Principal durant  els anys 1900 i 1902, després de guanyar la 
subhasta per l’adquisició d’aquest. Durant aquest període programà tota classe 
d’espectacles, sempre caracteritzant-se per arriscades produccions, fet que el 
portà a ressentir-se econòmicament després d’abandonar l’empresa del 
Principal el 1902, degut a això tornà a gestionar companyies de menor ressò186. 
Entre els anys 1906 i 1908 fou el José García Cardell. A part de la seva 
aportació econòmica per la subhasta del lloguer del Teatre, no es té cap 
informació sobre ell, però es sap que la direcció artística va recaure sobre el 
senyor Serra. L’any 1907 degut a motius que no s’ha localitzar, el senyor Serra 
traslladà el lloguer del Teatre al música Andrés Gelabert, qui en fou l’empresari 
del mateix l’any 1889187.  
Un dels empresaris més rellevants d’aquest període fou Josep Ribas188, qui fou 
l’empresari encarregat del Teatre Principal en dos períodes: un primer entre els 
anys 1904 i 1905 i un segon entre els anys 1909 i 1912. Alhora fou l’empresari 
que dirigí les temporades artístiques del Teatre Líric entre els anys de 1902 i 
1912.  

                                                           185 Bernat Manera fou un actor, director i empresari teatral mallorquí. Va ser propietari d’una 
companyia junt a la seva esposa, l’actriu Isabel Clar. La seva activitat es centrà en la dècada 
de 1890 on actuà als principals teatres de l’illa. Formà companyia també amb l’actor valencià 
Enric Araixa fina l’any 1891. El seu repertori es caracteritzava pel gènere melodramàtic i la 
comèdia. Després de dirigir el Teatre Principal entre l’any 1900 i 1902, tornà a les companyies 
de menor ressò, actuant al teatre de la Protectora entre 1904 i 1906 i altres espais com a 
l’Assistència Palmesana. Vegeu AA. DD., Diccionari del Teatre de les Illes Balears, op. cit., vol. 
I, p. 409 
 186 Ibid., p. 409 
 187 “Teatros. Principal” a  La Almudaina, 30 d’octubre de 1907 
 188 Josep Ribas fou un dels personatges més importants del món de la música de finals de 
segle a Mallorca. Exercí de pianista, director i empresari teatral. Fou el propietari d’una 
companyia liricodramàtica durant els inicis del segle XX, que actuà als principals espais 
escènics de la ciutat, realitzant representacions de comèdies i sarsueles. La seva companyia 
també actuà diversos pobles de Mallorca, principalment a Sóller, al teatre Victòria i la 
Defensora Sollerense. Dirigí l’orquestra del Teatre Líric cap a l’any 1906. Entre l’any 1915 i 
1921 fou l’arrendatari del Teatre Principal junt a Josep Tous. Vegeu, AA. DD., Diccionari del 
Teatre de les Illes Balears, op. cit., vol. II, pp. 154-156 
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Ribas és l’únic empresari teatral del que s’ha trobat una imatge i un breu text 
referit a aquest personatge, tal com es mostra a continuació: L’empresari del 
Líric Pep Ribas: Aquest es nòu empresari d’es Teatre Líric que ha comensat sa 
tasca amb molts bons desitjos per satisfè es nostro públic de dí un poc exigent. 
Els bons propòsits d’es nou empresari, sa seua reconeguda activitat y es seus 
coneixements en materia de teatre, mos fan suposà que trobará sa 
recompensa ben merescuda, pues no ha posat reparos econòmics p’el bon 
resultat artístic189.  

 
Fig. 13. Sr. Josep Ribas. Font: La Roqueta, núm. 19, 15 d’octubre 1902, p. 12 

Segons explica el següent article es poden observar les proposicions que 
realitzà Josep Ribas per accedir a dirigir el Teatre Principal, com l’oferiment de 
30 pessetes diaries com a garantia de la qualitat de les representacions que 
tenia intenció de programar. Ho explcia directament a la premsa així: El plazo 
para presentar solicitudes al concurso de arriendo del Teatro Principal terminó 
ayer á las doce, habiendo optado á él los señores don José Ribas y don José 
                                                           189 E.O., “En Pep Ribas” a La Roqueta, núm. 19, 15 d'octubre de 1902   
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Tous. (...) nos dijo qu esu propósito era inaugurar una campaña brillante en el 
Principal á fin de animar y atraer al público á dicho teatro; (...), y que sus 
campañas en el Lírico eran bastante conocidas para servirle de garantía de que 
sus promesas se realizarían190.  
La diferents noticies que es troben al voltant de la figura de Josep Ribas parlen 
d’ell com un empresari modèlic i de gran capacitat per la programació de 
diferents temporades. La critica valora en ella la seva capacitat per dur a l’illa 
grans companyies d’òpera i algunes de les primeres figures que estan actuant 
en els principals teatres europeus.  
Cal fer esment, que la figura de Josep Ribas va sofrir certs conflictes puntuals 
amb algunes publicacions diàries com La Almudaina i La Región, degut al 
desacord respecte les cròniques i articles publicats per ambdues publicacions 
respecte la temporada d’òpera del Teatre Principal. La Almudaina explica com 
l’empresa del Teatre Principal havia retirat a aquesta publicació la invitació a la 
representació d’òpera. El text diu el següent: Noticiosos de que la empresa 
había ordenado que se nos retirase anoche la invitación; nosotros 
nosadelantamos á los deseos de aquella, adquiriendo en la taquilla (...) 
Nosotros seguiremos, como anoche, asistiendo al teatre y continuaremos 
nuestas crónicas teniendo por norma la imparcialidad, que es lo que al parecer 
ha irritado a la empresa191.  
Josep Ribas es caractertiza per ser un empresari de gran intel·ligència i un 
gestor de grans capacitats. Com es pot comprovar a continuació en el text, 
Ribas intentà promoure diferents opcions per captar la major quantitat de públic 
a les seves representacions, facilitant el seu accés al teatre: Convenio entre la 
Empresa del Teatro Principal y la Compañía de Ferrocarriles, para crear 
pasajes extraordinarios desde todos los pueblos que tienen línea ferrea a 
Palma para facilitar la asistencia a la temporada de ópera192. 

                                                           190  La Almudaina, 9 de gener de 1904  191 La Almudaina, 18 d’octubre de 1905 
 192 La Almudaina, 14 de maig de 1909 
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 Alhora que intentà mantenir-se al marge de competències innecessàries entre 
els espectacles teatrals durant les mateixes temporades, fet que molts 
empresaris no tenien present quan programaven els diferents espectacles. 
Ribas posposà la temporada d’òpera que pretenia proposar, pel fet que 
s’estaven duent a terme representacions operístiques en les mateixes dades al 
Teatre Balear: La empresa hace público que en vista de que se han de cantar 
funciones de ópera en otro teatro en la misma fecha, que se había proyectado 
para el Principal, ha resuelto desistir del proyecto, deseosa de evitar 
competencias. (...)193 
Realment Josep Ribas fou un personatge únic dins el món teatral. Fou capaç 
de gestionar com a empresari els dos teatres de referència de Ciutat, fet que el 
converteix en un empresari de gran capacitats de gestió empresarial i 
coneixedor dels gustos musicals en una gran amplitud de variants. Fou capaç 
d’oferir espectacles d’índole diversa, sense oblidar els condicionants socials 
que emmarcaven cada un dels espais teatrals que gestionà.  
La seva gestió en el Teatre Líric li proporcionà els següents comentaris de la 
premsa: (...) En los corrillos, se decía que volvería a encargarse de la empresa 
el que lo estuvo el año anterior, don José Ribas, dado su brillante gestión como 
empresario presentado espectáculos diversos y variados, algunos 
verdaderamente notables194.  
El darrer empresari que dirigí l’escena del Teatre Principal fou el senyor 
Payeras, qui s’encarregà del teatre entre els anys 1912 i 1914. La única 
informació que s’ha trobat de la seva gestió empresarial en el teatre, fa 
referència a la falta de concreció de la temporada de Nadal, degut a que s’ha 
retardat molt la subhasta del lloguer del teatre.  
Comenta en aquesta noticia que el fet d’agafar la temporada tan avançada, 
dificulta la gestió de contractació de companyies per la propera temporada 
operística a Palma: Hemos hablado con el nuevo empresario de nuestro primer 
coliseo señor Payeras para conocer si tenía ya ultimado algún espectáculo 
                                                           193 La Almudaina, 31 de gener de 1912 
 194 La Almudaina, 20 de setembre de 1903 
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para la inauguración de la temporada. (...) Lo avanzadísimo de la temporada 
hace que muchas compañías tengan firmado ya contrato, empero no hay más 
remedio que luchar con la falta de tiempo, que es el obstáculo que ha impedido 
el que á estas horas tuviérase ya contratada compañía para la temporada de 
Navidad y quien sabe si ya á punto de abrir sus puertas al hermoso coliseo de 
la Diputación195.  
Respecte als empresaris que dominaren l’escena del Teatre Líric, a part del 
presentat Josep Ribas, cal parlar del senyor Ferrer, qui dirigí el predecessor del 
Teatre Líric, el Teatre Circo Balear l’any 1894 i 1895. L’únic que es sap de la 
seva gestió en aquest teatre fou que va promoure diferents espectacles 
teatrals, com òpera i sarsueles de género chico, tal com explica la noticia: per 
la propera temporada de Pasqua ha estat agafat pels Srs Ferrer en arrendo el 
Teatre- Circo Balear. Probablement actuarà de nou en aquest una companyia 
de sarsuela de les anomenades genero chico196. 
Es fa constar per alguns comentaris esporàdics, la dificultat econòmica que 
suposava la programació dels grans espectacles operístics per alguns 
empresaris i teatres, com és el cas del senyor Ferrer197. 
El següent empresari Josep Tous Ferrer ocupa un lloc especial dins aquest 
apartat perquè no treballà específicament com a empresari, sinó com a 
propietari del Teatre Líric, al menys durant els anys en que es duu aquest 
estudi, entre el 1902 i 1914. Com a propietari del Teatre Líric, no apareixen 
noticies de moviments seus gestionant contractacions de companyies ni 
artistes, d’aquest fet se n’encarregaven altres empresaris com Josep Ribas i 
Lluís Cussini, que actuaren com a arrendataris del Líric. 
Apareixen referències en l’estrena del Teatre Líric l’any 1902, solicitant al 
Govern de la provincia, l’autorització corresponent del teatre per poder donar 
funcions públiques. Així diu la noticia: Instancia que don José Tous ha 
presentado en el Gobierno de esta provincia. Solicitando la autorización para 
                                                           195 La Almudaina, 20 de setembre de 1903  196 “Noticia” a Heraldo de Baleares, 2 de desembre de 1894 
 197 “Noticia” a Heraldo de Baleares, 27 de desembre de 1894 
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las funciones públicas en el nuevo Teatro Lírico, instalado en el Huerto del 
Rey198.  
Per acabar aquest apartat dels empresaris, l’únic nom que apareix relacionat 
amb altres espais teatrals on es realitzaven espectacles operístics és el 
d’Antonio Balaguer, que apareix com a empresari gestor del Teatre de la 
Assistència Palmesana l’any 1909. La notícia següent ho constata: La Junta de 
Gobierno de la Sociedad Asistencia Palmesana cedió en arrendamiento el 
Teatro de la misma al mejor postor que resultó ser nuestro paisano el barítono 
don Antonio Balaguer, quien dará una serie de 20 funciones de Opera 
italiana199.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           198 La Almudaina, 10 de gener de 1902 
 199 La Almudaina, 17 de setembre de 1909 
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2.4. ELS TEATRES I ALTRES ESPAIS ESCÈNICS 
Els principals espais escènics on es van dur a terme les representacions 
operístiques d’aquest període  foren els teatres, concretament, el Teatre 
Principal i el Teatre Líric. Cal destacar el Teatre Principal com a primer coliseu 
de Palma i principal escenari de les temporades d’òpera que es duien a terme a 
la ciutat de manera anual durant les temporades d’hivern.  
Es important destacar la presència d’altres teatres que cobriren les seves 
temporades amb esporàdiques representacions operístiques, algunes de 
menor envergadura, com és el cas del Teatre - Circ Balear, antecedent del 
Teatre Líric, i el Teatre Balear inaugurat l’any 1909. 
En aquest darrer terç del segle XIX es comencen a incentivar les societats 
recreatives, inicialment dins l’àmbit burgès, com a testimonis d’aquest nou 
assentament a Palma de la necessitat de trobar espais diferents per la cultura i 
el lleure200.  
El casino serà l’entitat recreativa i lúdica que fonamentarà aquesta cultura del 
lleure de la burgesia, alhora que jugaven un paper fonamental com a 
instrument polític. Entre aquests destaquen: El Círculo Mallorquín, Casino de 
Palma, Casino El Recreo, Casino Balear, Casino Forense o Casino Los Artistas 
com a principal focus cultural de l’illa en aquest moment. En aquests casinos es 
podien dur a terme activitats tan diverses com la lectura, la música, la consulta 
especialitzada a les biblioteques, s’impartien classes de diferents matèries com 
l’aritmètica, dret, idiomes, economia política, etc201. 
El Círculo Mallorquín va tenir un paper decisiu en el foment de les arts a Palma, 
fins al punt que durant la construcció del Teatre Principal de Palma, la sala de 

                                                           200 Nadal, Antoni, op. cit, p. 11 
 201 Santana, Manel, “Els casinos i ateneus. Esbarjo, política, educació i cultura a Mallorca a 
finals del segle XIX”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d’estudis històrics 
núm. 57, 2001, pp. 221-236 
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la societat, situada al carrer del Conquistador de Palma, es convertí en un nou 
espai escènic, anomenat Coliseu, amb capacitat per a quasi mil persones202.  
Aquest model del casino, com a espai d’oci de les classes burgeses, es va 
difondre posteriorment entre les classes obreres, on també foren objecte 
d’instrumentalització per a organitzacions polítiques com a plataforma de 
difusió d’idearis polítics. Aquests espais de les classes populars foren els cafès, 
les fondes, tavernes, que es convertien en seus d’aquestes associacions 
populars. Els cafès foren l’escenari de la major part d’espectacles, 
principalment musicals203. El més popular d’aquests cafès cantants fou el cafè 
cantat El Recreo, que es trobava en l’espai que ocupà l’antic convent de la 
Misericòrdia i que donava al carrer de Sant Bartomeu204.  
La gran expansió d’aquests locals populars en el darrer quart del XIX marcà la 
diferència amb la decadència experimentada pels principals nuclis culturals, 
com el cas del Teatre Principal205.  
Entre aquests nous espais escènics, no tots prestaren atenció al gènere 
operístic, per tant, només ens dedicarem a l’estudi d’aquells que tractaren 
aquest gènere en alguna de les seves versions representatives. En aquest cas, 
parlarem de les representacions operístiques realitzades a l’ Assistència 
Palmesana, La Protectora i el Cercle d’Obrers Catòlics, i entre aquestes, 
sobretot destacarem les temporades programades a les dues primeres 
institucions. També es pretén fer esment a altres espais escènics on l’òpera 
només es va viure en modalitat de recital o concert, degut a que la seva 
principal tasca associativa no es centrava principalment en el món musical, ni 
menys en l’operístic, com és el cas del Cercle Ciclista.  

                                                           202 Santana, Manel, op. cit., pp. 221-236 
 203 Santana, Manel, Classe obrera, cultura i educació a Mallorca (1868-1936). Palma: Lleonard 
Muntaner, 2007, pp. 27-50 
 204 Nadal, Antoni, op. cit. , pp. 8-9 
 205 Mas Vives, Joan, «Els costumistes del Vuit-cents», Dins Cent anys d’història de les Balears. 
Navarra: Salvat, “Sa Nostra”, Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de les Balears, 1982, pp. 176-
178 
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En primer lloc es necessari parlar del principal escenari de referència del món 
operístic de Palma, el Teatre Principal206. A partir de la seva inauguració el 
1857 fou un teatre que apostà per una programació culta, principalment l’òpera 
i el teatre dramàtic, que disposava del suport de les classes benestants de 
l’illa207.  
La importància de l’òpera per sobre de la resta de gèneres teatrals es tal per 
aquest teatre, que fins i tot, la pròpia estructura i acabat del mateix es van 
realitzar amb la intenció que el nou espai fos adaptable a les necessitats de les 
representacions operístiques208.  
Des dels seus inicis, els factors econòmics dificultaren la gestió d’aquest teatre, 
degut a varis motius, com la forta competència que exercien els petits teatres i 
la despesa econòmica que suposava mantenir dos-cents accionistes, que 
disposaven gratuïtament de l’entrada al teatre. Aquests fets provocaren moltes 
desavantatges en aquest teatre, respecte la resta d’espais escènics de l’illa. Tot 

                                                           206 El Teatre Principal de Palma es construí en el mateix terreny que havia allotjat la Casa de les 
Comèdies entre els anys 1853 i 1854, aprofitant alguns dels espais d’aquest anterior recinte. 
L’arquitecte encarregat fou Antoni Sureda Villalonga, qui intentà traslladar en aquest teatre un 
estil classicista tardà amb cabuda per a unes mil tres-centes persones. Els decorats es van 
encarregar a Félix Cagé, qui treballava en aquell moment en el Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona. Aquest teatre va sofrir diferents canvis de noms des de la seva construcció el 1857, 
com Teatre de la Princesa (1857-1858), Teatre Príncipe de Asturias (1860-1868), i finalment, 
Teatre Principal des de l’any 1868 fins a l’actualitat. La inauguració del teatre fou el 19 de 
novembre de 1857 i la primera òpera que fou representada va ser el gran èxit de Giuseppe 
Verdi, Il Trovatore, el 2 de desembre del mateix any. Al igual que molts dels grans teatres, el 
Principal patí un incendi l’onze de juny de 1858, que obligà a reconstruir quasi tot l’edifici, 
excepte la façana i parets laterals. I foren de nou, Sureda Villalonga i Cagé, els encarregats de 
refer l’edifici durant dos anys, convertint l’edifici en un teatre a l’estil cortesà, amb quatre pisos 
de llotges, galeries superiors i un pati ampli de butaques. Aquesta nova estructura del teatre és 
la que s’ha mantingut quasi intacta fins a l’actualitat . Es important destacar les millores que 
suposà l’any 1881 la instal·lació a tot el teatre de la il·luminació elèctrica. Vegeu AA.DD. Diccionari del Teatre a les Illes Balears, op. cit., Vol. II., pp. 96-98 
 
 207 Es important destacar que amb la inauguració del Teatre - Circ Balear de Palma el 9 de 
desembre de 1876, el Principal es convertí encara més en l’espai de les classes benestants i 
sinònim de representacions cultes i d’elit, degut al fort contrast que suposà la programació 
variada i els baixos preus de l’ entrada d’aquest teatre, que apostava per la recerca d’un públic 
ampli i popular, totalment diferenciat de les intencions que mantenia l’antic coliseu palmesà. 
Ibid., p. 98  208 Garcias Estelrich, Domingo; (coord.) Pasqual, Aina; Murray, Donald. G. (fot.), op. cit, pp. 97-
99 
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i això, el Principal es consolidà com la gran alternativa a l’espectacle de vodevil 
conreat per la resta de teatres menors209.  
La premsa, testimonia aquestes dificultats econòmiques per les que travessava 
i així ho podem veure al següent article: Ya sabemos la causa porque el público 
no asistía á las funciones de ópera que se daban en este coliseo. No era 
porque la compañía no gustara, ni porque las obras fueran sobradamente 
conocidas. Porque los precios eran caros. Prueba de ello es que en cuanto se 
han abaratado de una manera extraordinaria la Sala y el Paraíso, a pesar del 
calor; se han llenado durante dos noches consecutivas y el milagro se ha 
obrado sin variación alguna en el personal de la compañía ni en las obras, 
(...)210. 
En el darrer quart del XIX, el Principal no podia permetre’s el luxe de mantenir 
els seus grans espectacles només amb el suport econòmic de la noblesa, i es 
va veure amb la necessitat d’ampliar la tipologia d’espectacles per atreure a un 
major nombre de públic. Aquest fet provocà l’entrada a les programacions, 
d’altres tipus d’espectacles com: sarsueles, balls de coreografies, 
prestidigitadors i músics, entre d’altres. Però aquesta oferta més amplia 
perjudicà en gran mesura als espectacles com l’òpera, qui amb l’obertura 
d’aquests nous gèneres, perdé força en el coliseu durant fins a l’entrada del 
segle XX, convertint-se el teatre dramàtic en l’espectacle més demandat entre 
el públic211. 
Les dificultats econòmiques marcaren les temporades que es succeïren en el 
període del tombant de segle, mantenint encara programacions de gran 
importància que s’alternaven amb temporades de caràcter menys ambiciós, on 
encara les òperes foren els espectacles més demandats i de major qualitat. 
Aquesta inestabilitat que es feia palesa en la consecució de les temporades era 
causa d’aquesta manca de suport econòmic necessari per realitzar les 

                                                           209 AA.DD., Diccionari del Teatre de les Illes Baleares, op. cit., Vol. II, p. 97  
 210 El Isleño, 3 de maig de 1889  
 211 AA.DD., Diccionari del Teatre de les Illes Baleares , op. cit., Vol. II, p. 97 
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temporades, que no oferien les classes benestants ni les diferents institucions 
que regien el coliseu212.   
La següent noticia ens parla de les conseqüències d’aquesta inestabilitat en la 
qualitat de les temporades, fet molt criticat per la premsa. El text diu el següent: 
La dicha llegó anoche para los abonados a las funciones de ópera (de algún 
modo se las ha de llamar) del Teatro Principal. Después de ensayos de gran 
actividad fue revelada (...) Sr. Petri se ha redimido con esta después de la 
temporada de “alfalfa musical” que había de propinar las tres o cuatro 
temporadas anteriores213. 
En els diferents anuncis de les temporades es pot veure la importància que 
encara tenia el gènere operístic en aquest coliseu, tot i les dificultats 
econòmiques esmentades. Es fan evidents els intents de mantenir una qualitat 
important dels espectacles i una regularitat en aquests. Fet que es pot observar 
en la contractació de companyies de gran nombre d’artistes per veu i de 
diferent tipologia vocal, com s’extrau de la noticia següent214:  

                                                           212 AA.DD., Diccionari del Teatre de les Illes Baleares, op. cit., Vol. II, p. 98 
 213 Heraldo de Baleares, 6 de gener de 1895 
 214 Heraldo de Baleares, 5 d’abril de 1897 
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Fig. 14. “Teatre Principal”, Font: Heraldo de Baleares, 5 d’abril de 1897 

Tot i aquesta vigència de l’òpera, les dificultats per trobar socis que paguessin 
els abonaments per poder contractar companyies líriques de qualitat, 
provocaren la decadència d’aquest gènere envers l’augment de la presència 
d’altres gèneres musicals, com és el cas de la sarsuela gran i el género chico, 
que en aquests moments eren considerats gèneres de gran prestigi i popularitat 
entre el públic i representats per moltes companyies d’òpera i opereta 
espanyola215. 

                                                           215 AA.DD, Diccionari del Teatre de les Illes Baleares, op. cit., Vol.II, pp. 99-100 
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Tot això es pot observar com canvia a partir de l’entrada del nou segle. La 
primera dècada del segle XX oferirà una revitalització de l’òpera al Principal, 
que es farà extensiva a altres escenaris teatrals de Palma, com el mateix 
Teatre - Circ Balear i el Teatre Líric, entre els quals es crearà una vertadera 
competició per oferir les millors programacions teatrals.  
Però aquesta nova programació de l’òpera al teatre, mai arribarà als nivells que 
oferí en el segle anterior, fet que podem observar en diferents noticies, com la 
següent: Inauguración con regular entrada de la temporada de ópera del Teatro 
Principal. Se cantó La Boheme que desde su estrepitoso estreno en Barcelona 
había conseguido despertar la curiosidad de los mallorquines para conocerla 
(...)216.  
Tot i així, les dificultats econòmiques i les respectives a les programacions del 
teatre, no desapareixeran amb l’entrada del nou segle, i així ho fa palès el 
següent article firmat per B., que diu el següent:  
(...) son muchas las personas que hacen comentarios y hasta profetizan si 
puede ó no ser resuelto satisfactoriamente el problema de los espectáculos 
públicos, cuya decadencia no puede menos de llamar la atención de todos, y 
procurar al propio tiempo su restauración á todas luces necesaria. La cuestión 
es muy compleja, toda vez que no es posible prescindir de nada ni de nadie. En 
primer lugar los derechos indiscutibles de los accionistas y de los elementos 
oficiales; los intereses de los empresarios y finalmente (y esto es lo más 
importante) las tendencias del público pagana cuya sanción debe no tan solo 
ser respetada sinó que á ella han de ajustarse quienes intentan vivir á costa de 
sus venevolencias. (...). Nuestro público que apenas experimenta 
transformaciones (...) conviene entretenerle con espectáculos variados, que no 
adolezcan de la monotonia que se observa en las temporadas excesivamente 
largas, propias de los teatros de provincia (...)217. 

                                                           216 La Almudaina, 4 novembre 1900 
 217 B., “Al Dia” a La Almudaina, 23 de maig de 1900 
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Entre el 1900 i 1902, Bernat Manera, empresari del Teatre Principal, amplià la 
programació a una gran diversitat d’espectacles, de gran envergadura i elevats 
costos, entre els quals figuraven alguns projectes operístics218, com anuncia la 
noticia següent: El señor Manera (empresario del Teatro Principal) ha 
informado: “El señor Manera, con suma amabilidad, nos dio extensas noticias 
de lo que deseábamos. Nos manifestó lo siguiente: (...) En la temporada de 
Pascua tendremos ópera italiana, pero solamente de diez a veinte funciones219. 
Les companyies d’òpera italiana debutaren en el Principal de manera constant 
a les temporades de la primera dècada del XX, aquestes companyies que 
podien actuar a Palma simplement perquè era un lloc de pas a les destinacions 
definitives o algunes d’elles també venien expressament, sovint incorporaven a 
les seves plantilles, cantants mallorquins que havien tingut èxit a altres teatres 
fora de l’illa. Entre les companyies d’òpera italiana que debutaren aquells anys 
en el coliseu palmesà, destacaren: la del mestre Artur Baratta, com ja hem dit a 
altres apartats, director resident a Palma i que fou mestre de molts dels 
cantants mallorquins del moment, que treballà al Principal els anys 1900-1901, 
1903-1904 i 1904-1905; o la de Vicente Petri, l’any 1902, i també la de Lamothe 
Grignon, l’any 1909220. 
Es important destacar que l’entrada progressiva de les primeres projeccions de 
cinema en el Principal el gener de 1897 i el posterior establiment del 
cinematògraf de Ferrusini a l’interior del teatre el 1903, augmentaren la pèrdua 
de protagonisme de l’òpera en els escenaris del Principal, no deixant espai 
tampoc per altres gèneres secundaris com la sarsuela, excepte el teatre 
dramàtic, que durant les primeres dècades del XX acaparà gran part de les 
programacions del teatre221.  

                                                           218 AA.DD., Diccionari del Teatre de les Illes Baleares, op. cit., Vol. II, p. 100 
 219 La Almudaina, 22 de juny 1901  
 220 AA.DD., Diccionari del Teatre de les Illes Baleares, op. cit, Vol. II, p.100 
 221 Garcías Estelrich, Domingo; (coord.) Pasqual, Aina; Murray, Donald. G. (fot.), op. cit., pp. 97-
99 
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Les companyies italianes seguiren fent escala a Mallorca, tot i que la major part  
eren companyies de petit equipament i poc renom artístic, com la companyia 
lírica Lilipuziana d’òpera dels germans Billaud el 1911 i la companyia italiana 
d’òpera i opereta d’Amadeo Granieri i Marcheti el 1912. Arrel de la Primera 
Guerra Mundial, les companyies d’òpera italiana deixaren de recalar en el 
Principal, al igual que a la resta de teatres de l’illa222.  
Un altre dels teatres palmesans que programaren temporades operístiques en 
els seus escenaris fou el Teatre - Circ Balear223. Aquest teatre, inaugurat el 
1876, es caracteritzà per representar en les seves temporades tot tipus 
d’espectacles, des d’òperes italianes i sarsueles, representacions teatrals fins a 
espectacles de circ, màgica, somnambulisme, balls de màscares i espectacles 
de feres, entre d’altres. Per aquesta diversitat d’espectacles, era concebut com 
un teatre obert a tot tipus de públic, oferia una programació apta per totes les 
classes socials, alhora que també hi corresponia amb els preus econòmics. 
Degut a aquests factors, es presentà com una alternativa al Principal, una opció 
per a totes aquelles persones que no podien gaudir dels espectacles selectes i 
d’elevat cost d’entrada, com era el cas de les temporades d’òpera del Teatre 
Principal224. 
                                                           222 Ibid., pp. 97-99  223 El Teatre - Circ Balear (1876-1900) es construí el 9 de desembre de 1876 a l’espai que 
actualment es coneix com Hort del Rei, situat en el carrer Conquistador de Palma. En primera 
instancia, aquest espai fou ocupat per un antic teatre d’estiu anomenat Prado Balear. Vegeu Garcías Estelrich, Domingo; Murray. Donald G.; Pascual, Aina. op. cit., p. 97. El Teatre - Circ 
Balear es va construir gràcies als desitjos d’un professor de gimnàstica anomenat José del 
Campo, a qui es dona la culpa de la mala planificació envers la construcció de l’edifici. Aquest 
teatre tenia capacitat per a 3.233 espectadors, l’acústica del teatre era molt dolenta segons els 
relats i l’enllumenat era de gas; el feia característic la seva forma circular, fet poc comú en els 
teatres, ja que la forma idònia per les representacions teatrals era la forma el·líptica. Vegeu Nadal, Antoni, op. cit., pp.15-16. La construcció de l’edifici fou a càrrec del mestre d’obres 
Tomàs Abrines, qui treballà conjuntament amb l’arquitecte Joaquim Pavia. Les dimensions del 
teatre eren de 36 metres de diàmetre per 16 d’alçada, que allotjaven una construcció feta quasi 
en la seva totalitat de fusta i envelat. Durant l’estiu es solien aprofitar els jardins situats al costat 
per a les representacions teatrals. Durant la seva inauguració es va dur a terme l’espectacle de 
la companyia eqüestre, gimnàstica i acrobàtica del senyor Arseni Loyal, que venien de realitzar 
el seu espectacle al circ de Madrid. Cap a la dècada de 1890 el teatre fou tancat com a 
conseqüència del mal estat en que es trobaven algunes de les seves dependències, al igual 
que per la mala reputació de molts dels espectacles. Va ser enderrocat el juny del 1900, i 
substituït en el mateix recinte per un nou teatre que s’estrenà el 1902, el Teatre Líric. Vegeu 
AA.DD., Diccionari del Teatre de les Illes Balears, op. cit., Vol. I., p. 73 
 
 224 AA.DD., Diccionari del Teatre de les Illes Baleares, op. cit., p. 74  
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Pel que fa a la programació d’òperes en aquest teatre, s’ha de destacar que no 
va ser una constant en les seves temporades, de fet, només es donà lloc en 
algunes ocasions puntuals, ja que el gènere que predominà en la major part de 
les temporades fou la sarsuela, que en aquest període del darrer quart del XX 
vivia el seu apogeu a la majoria dels teatres espanyols. Cal destacar que 
aquest fet de programar òperes en aquest teatre, fou un fet significatiu que 
demostrà l’amplitud d’espectacles que tenia intenció d’oferir aquest espai, 
sense por a enfrontar-se a les crítiques per la representació d’obres de gèneres 
grans225.  
La següent noticía ens evidencia aquestes companyies d’òpera i opereta 
italiana que debutaren en aquest teatre, com és el cas de la companyia italiana 
de don Emilio Giovannini, que estrenà els seus espectacles el setembre de 
1897226. 

 
Fig. 15. Anunci del Teatre - Circ Balear. Font: Heraldo de Baleares, 15 de setembre de 

1897 

                                                                                                                                                                          
 225 Ibid., p. 74 
 226 Heraldo de Baleares, 15 de setembre de 1897 
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La representació d’aquestes òperes no només es limità a les funcions 
convencionals, sinó que adaptà al seu escenari, la tipologia de representació 
coneguda com a benefici, que representava el lluïment en una funció d’un dels 
intèrprets d’aquestes companyies d’òpera que hi debutaven. A continuació, la 
noticia, ens parla del benefici de la primera tiple de la companyia d’Emilio 
Giovannini, la cantant Aida Soroglia: anoche en el Teatro-Circo Balear se 
produjo el beneficio de la primera tiple Aida Soroglia. El público ocupó casi todo 
el teatro y fue muy distinguido.  En escena la ópera Dinorah, donde los artistas 
cantaron con gran acierto y sobretodo la beneficiada como protagonista (...) La 
función acabó con el último acto de la Sonámbula (...)227.  
Aquesta noticia permet verificar les magnitud de les òperes que s’hi 
representaven, obres que en aquest moment encara eren programades en gran 
part dels teatre d’Europa i en el mateix Teatre Principal; fet que demostra, com 
el Teatre - Circ Balear es mantenia el corrent de les novetats musicals i 
intentava programar-les als seus espectacles. 
Les diferències entre el Teatre Principal i el Teatre - Circ Balear foren sovint 
objecte de debat entre els entesos, sobretot pel que fa a les divergències de la 
programació i el públic al que anaven dirigides gran part d’aquestes 
representacions. Mostra d’aquests comentaris sobre ambdós teatres és el 
fragment del següent article: Cuanto á las futuras representaciones de ópera en 
el Circo, La Opinión insiste ayer en propagar rumores afirmativos, á los cuales 
no por esto damos crédito todavía, pues no podemos creer que ciertos artistas 
que cantan gustosos en el Principal se avengan á pisar las tablas del teatrito de 
la calle del Conquistador. Allá veremos228. 
El fet que les òperes es representessin a un teatre com aquest, suposava com 
veiem al fragment anterior, una ruptura amb el que fins ara era lo pròpiament 
correcte i establert per la societat del moment, que el Teatre Principal era l’únic 
espai apte per les òperes i que la resta d’espais escènics, com el Teatre - Circ, 

                                                           227 Heraldo de Baleares, 15 d’octubre de 1897 
 228 La Almudaina, 17 de maig de 1889 
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només podia allotjar espectacles de menor qualitat i per un públic de baix poder 
adquisitiu. 
La mala reputació que mantenia aquest teatre palmesà, tant pels espectacles 
que oferia, com les males condicions estructurals, fou sovint objecte de 
comentaris i crítiques que es feien públiques en els diferents diaris de la ciutat, 
com es pot veure en el següent fragment de noticia: (...)Todos los demás, mal, 
la orquesta lo mismo y la permanencia en el teatro insufrible por el abuso de 
fumar en la sala. La atmósfera se pone tan cargada de humo que las personas 
salen de allí culotadas, como las pipas. ¿No se había prohibido fumar? 
¿Porqué se ha levantado ahora la prohibición?229 
Tot i que cal destacar, com certs sectors de la societat, trobaven en aquesta 
atmosfera viciada del Teatre- Circ un encant que el caracteritzava i diferenciava 
de la finor i elegància del Principal, tal i com explica el següent fragment: 
Después de un verano de abstinencia, es recibido con interés todo cuanto 
tienda a romper la monotonía de las largas noches que empiezan a tomar 
incremento, para pasarlas en el tibio ambiente de la sala de espectáculo, 
aunque sea tan desvencijada como la del Teatro Circo, templada con las luces 
de gas y la atmósfera turbia por el humo de los fumadores, escuchando u 
oyendo los couplets recortados según el último cliché de la bohemia 
madrileña230 
Al marge de les diferències evidents entre ambdós teatres, la premsa ens parla 
de les semblances pel que fa a les males programacions d’aquests teatres. 
Diferents articles comenten la falta d’una programació teatral pensada en el 
públic i en l’afició musical d’aquest, consideren que només són fruit de cers 
interessos econòmics dels empresaris teatrals; fet que determina l’absència de 
públic cada vegada major en els diferents espectacles oferts:  
Sucédense las temporadas teatrales y salvo contadísimas excepciones, las 
compañías que desfilan por los escenarios del Circo y del Principal lejos de 
                                                           229 La Almudaina, 2 de desembre de 1889 
 230 La Almudaina, 2 d’octubre de 1899 
 



102  

fomentar la afición y afilar el gusto, contribuyen poderosamente a extraviarlo. 
Los pocos que se dedican a explotar negocios teatrales, ponen el grito en el 
cielo al ver desierta la sala de espectáculos y dando las boqueadas la taquilla, 
(…), sin reparar que ellos son causa única de su justificada ausencia. (…). El 
público de Palma acude al teatro siempre que el espectáculo le llama la 
atención y aunque por su aislamiento tiene escasas ocasiones para comparar, 
no carece de intuición y de buen gusto.231 
Al marge dels espectacles i òperes, un dels elements més comentats a la 
premsa fou la seva venta i posterior demolició. Aquest fet causà un gran revolt 
entre els intel·lectuals de l’època, que parlaren de la caiguda del teatre com la 
conseqüència màxima de la seva programació incoherent i el mal manteniment 
de les seves instal·lacions: (...) durante estos últimos años el Teatro-Circo se 
ha visto agasajado por la popularidad, habiendo servido de refugio al 
histrionismo maleante que pulula por los teatros de España, estando á flote el 
hambre y la desnudez de una raza decadente y pobre. Si cae el edificio, caiga 
también la parte intolerable del género á que ha dado albergue. (...)232 
L’altre gran teatre palmesà que després del Teatre Principal, es pot considerar 
un dels majors espais de representació operística de la ciutat, fou el Teatre 
Líric233, construït després de la demolició del Teatro – Circo i inaugurat el 1902. 
Es important destacar com l’òpera va ser un gènere de primer ordre, des dels 
seus inicis, debutant amb l’òpera La Bohème en la seva inauguració el febrer 

                                                           231 Heraldo de Baleares, 12 d’octubre de 1894 
 232 B., “Al dia. El Teatro – Circo” a La Almudaina, 3 de maig de 1900 
 233 El Teatre Líric es construí el setembre de 1900 sobre el terreny que havia ocupat l’antic 
Teatre - Circ Balear a l’Hort del Rei. Aquest teatre es construí per iniciativa de l’empresari 
Josep Tous Ferrer, qui després d’haver adquirit l’edifici del Teatre Líric de Barcelona, en tot el 
seu conjunt, el traslladà a aquest nou espai al carrer Conquistador de Palma. L’arquitecte fou 
Jaume Alenyar Guinard, qui edificà un teatre de forma poligonal en estil neoàrab; les 
decoracions van anar a càrrec de Pere Llorens i Ricard Alós, que junt a Miquel Sarmiento qui 
elaborà el teló de boca i Pere Càffaro, que s’encarregà de certes decoracions de l’interior de 
l’edifici. La capacitat del teatre era molt superior a la del seu antecessor el Teatre - Circ, 
disposava entre 2.600 i 3.000 espectadors, a part de tenir un equipament tècnic punter en el 
moment. La seva inauguració es va dur a terme el 2 de febrer de 1902 amb l’estrena de l’òpera 
La Bohème de Puccini, representada per la companyia de Joan Goula, procedent del prestigiós 
Teatre del Liceu de Barcelona. Vegeu AA.DD., Diccionari del Teatre de les Illes Baleares, op. 
cit., p. 383 
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de 1902, amb la companyia del mestre Joan Goula. La premsa testimonià 
aquest estrena amb gran quantitat de noticies i comentaris, com: 
El empresario de este teatro el señor Cussini dice que la inauguración de 
temporada tendrá efecto el día 1º de Febrero próximo remitió ayer la lista de los 
principales artistas que han de cantar las óperas. La Bohème, Hansel y Gretel y 
Lohengrin. (...) Los artistas, orquesta y coros que han de cantar dichas obras 
son los mismos que las han cantado en el Liceo de Barcelona. El decorado, 
sastrería y atrezzo, será todo nuevo y corre á cargo de la casa Elías de 
Barcelona quien lo remitirá á Palma el miércoles próximo. (...)234 
Abans de la seva inauguració, la construcció d’aquest teatre fou seguida en 
detall per la premsa, qui publicà un seguit de noticies fent referència als 
processos de trasllat del Teatre Líric de Barcelona a Palma, els tràmits del 
propietari per sol·licitar autorització a les autoritats per establir aquest nou 
edifici i les seves programacions, el seguiment de la pròpia construcció de 
l’edifici235.  
Un exemple d’aquestes noticies diverses respecte l’edifici és la que apareix a 
continuació: Don José Tous ha enviado a La Almudaina las fotografias de los 
planos del nuevo teatro que actualmente se construye en el Jardín del Rey, 
bajo la dirección del arquitecto Sr. Aleñar.  (...) En la fachada predomina el 
gusto árabe, es hermosa y se puede asegurar que una vez acabada contribuirá 
a embellecer la ciudad. En el interior la distribución del local parece 
inmejorable. Se ve que no escatimarán las comodidades necesarias en el 
edificio montado a la moderna. Los planos se expusieron anoche en los 
escaparates del Sr. Pons y Bonet236. 

                                                           234 La Almudaina, 24 de gener de 1902 
  235 La Almudaina, 2 de febrero de 1902 
 236 La Almudaina, 10 de novembre de 1900 
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Fig. 16. Teatre Líric – Vista Exterior. Font: La Roqueta, núm. 2., 31 de gener de 1902 

Les diferències entre aquest nou teatre i l’antic Teatre - Circ també foren 
objecte de comentaris i crítiques entre els entesos i públic assistent, algunes 
d’elles, la majoria, com a positives del canvi establert respecte el teatre 
anterior, d’altres que anhelaven que la familiaritat del teatre precedent es 
mantingués en certa mesura en el nou espai escènic, per tal que no es 
convertís en un nou Principal. El següent fragment així ens ho relata: Es nòu 
teatre reuneix una bona condició per certs espectacles, pues té un gran lloc p’el 
públic y an els temps d’ara tots cercam gastà pocs doblés y devertirmos molt. 
Aquest nou edifici, gran y espaciós mos recorda s’antic circo ahont es públic 
havía prés tanta confiansa que pareixia està a caséua; n’hi havía que fins y tot 
hei anaven amb sabatilles. S’antic circo era molt democràtic, molt campechano; 
allá se devertien alegrament demunt el quí arribara tart, se fumava, se cridava, 
coretjaven els couplets y fins y tot se parlava amb sos artistes. Ara totes 
aquelles familiaritats han desaparescut. Veurem com pren el modo d’esser d’es 
public d’es Teatre Liric237. 
Des dels inicis es caracteritzà per programar una gran varietat d’espectacles de 
diferent tipologia i per cercar sempre les novetats del moment, des d’òperes 
                                                           237 X., “Teatre Líric” a La Roqueta, núm. 2, 31 de gener de 1902 
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italianes i sarsueles, teatre dramàtic fins a espectacles de circ, acrobàcies i 
funambulisme. Com la sarsuela era en aquesta època un dels gèneres de 
major predilecció del públic, fou molt present a les temporades teatrals del Líric 
en la primera dècada del XX. Amb el temps, el cinematògraf també hi trobà un 
gran protagonisme en aquest junt a espectacles de varietats i music-hall.238 
Durant la primera dècada del segle XX, les companyies d’òpera que hi 
debutaren eren companyies d’òpera italiana de prestigi com la d’Artur Baratta, 
en la inauguració de 1902; la de Vicente Petri el 1906, o la de Bonifacio Pinedo, 
la primavera de 1906239. Així ens ho mostra la següent noticia: Se han repartido 
con profusión los anuncios de la Compañía de ópera italiana que debutará el 
día 30 en el Teatro Lírico. (...) El gusto moderno italiano está representado por 
Puccini. La Boheme que tanto interesa al público figura para debut de la 
Compañía; y La Tosca una de las dos ópera nuevas, cuyo éxito en Roma al 
estrenarse y después en el Real de Madrid son una buena garantía (...).240 
Cal destacar que també foren freqüents en les programacions, diferents 
companyies d’òpera còmica i opereta com la Gran Companyia d’Òpera Còmica, 
Opereta i Màgia de R. Tomba dirigida per Achille Adorni l’any 1904. Aquestes 
companyies oferien una alternativa més econòmica a les grans produccions 
operístiques, permetent oferir diversos espectacles en una mateixa funció i 
temporada.  
Si continuem analitzant els teatres on l’òpera hi fou representada en aquest 
període, s’ha de fer esment al Teatre Balear inaugurat el desembre de 1909241. 
                                                           238 AA.DD, Diccionari del Teatre de les Illes Baleares, op. cit., p. 383 
 239 Ibid., p. 383 
 240 La Almudaina, 24 d’octubre de 1902.  
 241 El Teatre Balear va ser erigit a Palma entre maig de 1908 i  novembre de 1909 a l’actual 
plaça del Rosselló, ocupant el solar que pertanyia a la família Zanoguera. S’inaugurà el 4 de 
desembre de 1909 amb una companyia de sarsuela. Fou un dels edificis construït després de 
l’enderrocament de les murades, fet que li donà el nom de teatre de l’Eixample. El teatre va ser 
obra de l’arquitecte Antoni Vaquer, tot i que la façana fou obra de Joaquim Raspall Mayol. La 
forma del teatre és ovalada, fet que el diferencia de la resta de teatres comentats al igual que la 
seva grandària escènic de deu metres, i té una capacitat per allotjar entre 3.500 i 4.000 
persones.  L’empresari Josep Tous Ferrer, propietari del Líric, comprà el teatre el 1918. Vegeu DD.AA. Diccionari del Teatre de les Illes Balears, op. cit., Vol. I, , p. 72..  
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La programació d’aquest teatre es basà principalment en crear una 
competència directa amb el Teatre Líric, per tal d’aconseguir ser el centre 
escènic de referència per les classes populars. Una gran varietat en els seus 
espectacles, potencià aquesta intencionalitat populista, des de cinema, 
varietats, actuacions de circ i couplets fins a la representació d’òperes i 
sarsueles242.  

 
Fig. 17. Façana del Teatre Balear. Font: La Almudaina, 24 juny de 1908. 

La inauguració d’aquest teatre fou un dels esdeveniments que captà la premsa 
amb tot,  permetent imaginar totes les parts de l’edifici243. Així se’ns parla del 
nou teatre a l’article següent: La fachada, de estilo modernista y que abre sus 
puertas orientadas hacia el casco de la población, compónese de tres cuerpos, 
(...)En el centro del cuerpo central destaca un gran escudo de Mallorca y 
debajo de éste un balcón corrido.244  

                                                           242 AA.DD., Diccionari del Teatre de les Illes Baleares , op. cit., p. 72 
 243 La fachada es de gusto modernista, siendo su elevación de 20 metros. Formando en la 
planta baja un espacioso vestíbulo por el que se comunicará con el interior del edificio 
mediante tres puertas: una central de mayor anchura y dos laterales. Un pasillo de tres metros 
de ancho por 17 de largo servirá de fumador para los espectadores del patio, palcos, platea y 
butacas de segundo orden. De ambos estremos de este pasillo arrancan las escaleras que dan 
acceso á la galería que ocupará el piso principal, de asientos todos de igual categoría a 
excepción de la primera fila que se denominarán asientos del antepecho. Vegeu “Teatro 
Balear” a La Almudaina, 24 de juny de 1908   244 La Almudaina, 4 de desembre de 1909 
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La presència de l’òpera en el Balear fou esporàdica i es localitza principalment 
en els primers d’activitat del teatre. Entre els anys 1909 i 1912 es programaren 
beneficis de tiples de renom, com la tiple Idel i Elena Fons, que representaren 
òperes italianes de moda, en formats complets o reduïts. Aquests actuacions 
queden constatades en el següent text: El anuncio de Cavalleria Rusticana 
trajo mucho público. Elena Fons admirable en el papel de Santuzza. El resto de 
artistas estuvieron muy discretos. Para hoy dia de moda, se anuncian 
fragmentos de Cavalleria Rusticana y Marina, el terceto.245. 
Dins els nous espais escènics que sorgiren a Palma en aquest període i que 
promocionaren l’òpera en les seves programacions teatrals, cal parlar de La 
Protectora246, societat fundada el 1869. En el teatre d’aquesta entitat es van 
representar nombroses espectacles d’una gran diversitat, des de teatre, 
sarsuela i òperes, fins a espectacles teatrals relacionats amb l’ajut social a que 
es destinaven els beneficis d’aquesta societat. A aquests espectacles cal afegir 
el cinematògraf que fou el gran protagonista de les programacions de La 
Protectora cap el 1908247.  
L’òpera apareix en el teatre de La Protectora en diferents formats als que 
s’acostumaven a representar en els teatres abans esmenats. Poques vegades 
es parla de la representació d’una òpera completa en funcions determinades,                                                            245 “De Teatros” a La Región, 1 d’octubre de 1912 
 246 La Protectora (1869-1993) fou fundada a Palma el 1869 després de la separació de la 
societat El Amparo, de la que sorgí aquesta associació mutualista, presidida en els seus inicis 
per Jaume Suau Torres. Aquesta entitat ocupà al llarg de la seva trajectòria diversos locals del 
centre de Palma, fins que finalment adquiriren un solar en propietat al carrer Sant Martí, que 
més endavant acabà anomenant-se carrer de La Protectora, on erigiren un local de dues 
alçades amb un teatre incorporat, per donar lloc als diferents espectacles i projeccions 
cinematogràfiques, junt al servei de cafeteria. Aquest nou local va ser inaugurat el 17 de gener 
de 1886. L’entitat tenia una oferta d’activitats lucratives important que eren impulsades des de 
la direcció i desenvolupades per gran part dels socis. Entre aquestes activitats recreatives que 
s’hi duien a terme destaquen: balls de màscares, cinema i representacions teatrals. L’activitat 
teatral de l’associació va ser gestionada per una junta pròpia, que a partir de l’any 1902 
gestionà i promocionà l’escenari d’aquesta, el qual disposava d’uns set metres d’ample per cinc 
d’alçada i una capacitat per 800 espectadors. La decoració interior del teatre estil Lluis XV fou 
obra del decorador Pere Llorens, qui també havia treballat en els decorats del Teatre Principal. 
Fou una entitat que facilità les seves dependències a associacions i col·lectius molt diversos, 
on evidentment s’hi realitzaren espectacles de d’ajut social. La Protectora es va dissoldre l’any 
1993. Vegeu AA.DD., Diccionari del Teatre de les Illes Balears, op. cit., Vol. II, , p. 112 
 247 Ibid., p. 112 
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sinó que solen aparèixer en els diversos esdeveniments culturals i socials que 
la mateixa entitat organitzava habitualment. Aquest és el cas dels balls de 
màscares que es representaven als salons, on els valsos  amb motius de les 
òperes de moda eren els protagonistes de les vetllades. La noticia següent ens 
ho relata així: El programa de piezas que ejecutará esta noche la orquesta que 
dirige el señor Moyá, en el baile de máscaras que se ha de celebrar en los 
salones de La Protectora, incluye (...) valses sobre motivos de la ópera La 
Boheme de Puccini.248 
En el programa escènic de La Protectora també foren habituals els concerts 
vocals i instrumentals. La major part d’aquests concerts contenien en el seu 
programa diferents àries d’òpera que eren interpretades per aficionats a la lírica 
a afins a l’entitat. Gran part d’aquestes interpretacions de fragments d’òpera 
eren dirigides per l’orquestra de Pablo Coll. Aquestes àries oferien la possibilitat 
d’escoltar al públic assistent els fragments més  emblemàtics de les òperes que 
s’interpretaven al teatre com el Principal i el Líric aconseguint així una 
vertadera democratització. Així ho podem veure a la següent noticia: El 
programa del concierto que tendrá efecto esta noche a las nueve en La 
Protectora: (...) aria de la ópera La Favorita por el Sr. Mateu, gran terceto de la 
ópera Guillermo Tell (Rossini) por los señores Muntaner. F, Muntaner, M. y 
Pujades, la Invocazione de la ópera Roberto (Meyerbeer) por el Sr. Reus, el 
aria Collini de la ópera La Boheme (Puccini) por el Sr. Muntaner F249.  
La Protectora oferí un espai escènic a tots aquells que potser no podien gaudir 
d’una carrera professional com a cantants d’òpera, però que volien iniciar-se i 
debutar en el món de la lírica; per tant, s’ha de parlar d’aquesta entitat com un 
espai de promoció artística i plataforma important per nous cantants 
mallorquins. Aquest fet es pot observar en el següent article: Por la noche en 
La Protectora se celebrará un concierto vocal e instrumental, donde están 

                                                           248 La Almudaina, 17 de febrer de 1900 
 249 La Almudaina, 26 de maig de 1901 
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invitados aficionados del bel canto, el resto de Orfeones de Palma, la Capella 
de Manacor y el cuarteto clásico Círculo Mallorquín.  (...)250. 
L’estrena de la nova sala escènica del teatre de La Protectora el 1906 fou 
objecte de comentaris i articles per part de la premsa, fent cròniques de les 
progressions de les obres, els artífexs del nou teatre, així com descripcions 
detallades del mateix procés de construcció.  
D’aquesta manera ens ho mostra la següent noticia: Sa hallan muy 
adelantados los trabajos de instalación de un teatro en el salón de fiestas de 
«La Protectora» (...) nos hemos podido hacer cargo de la importancia que 
tendrá el nuevo teatro pues se ha querido dar a su escenario las condiciones 
de capacidad suficiente para poder dar en él representaciones de cualquier 
género y aún obras que por su caracter, como las de la magia, requieran una 
tramoya especial, para cuyo objecto se ha dado al foso las dimensiones 
necesarias. Ha dirigido la instalación el conocido pintor escenógrafo don Pedor 
Llorens, á quien, además de ha encargado la confección de las decoraciones. 
(...) En éste, sin contar las galerías que se construyan, se calcula podrá tener 
cabida cerca de un millar de personas. (...) El tocador se traslada á uno de los 
compartimientos que se han construido en el pasillo á la izquierda (...)251.  
Per la inauguració d’aquest teatre es representaren a part d’un variat nombre 
de peces musicals, les àries més reconegudes de les òperes La Gioconda, La 
Bohème i Campanone; totes elles interpretades pels assidus aficionats 
mallorquins a la lírica252.  
L’estrena d’aquest nou espai escènic  permeté a l’entitat promoure la 
programació d’òperes interpretades per aquests aficionats a la lírica, algunes 
vegades amb l’ajut d’alguns artistes contractats especialment per la funció. 
Aquestes òperes interpretades  en la seva totalitat per amateurs a preus 
econòmics, varen poder ser seguides per tota mena de públic. Així ho podem 
                                                           250 La Almudaina, 28 de juliol de 1900 
 251 “Teatro de La Protectora” a La Almudaina, 13 de maig de 1903 
 252 La Almudaina, 7 de desembre de 1903 
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veure a la següent noticia: nos ha llegado la información sobre funciones de 
ópera por parte de aficionados de la isla en La Protectora, con elementos 
artísticos del país, (...). Lo reducido de los precios que regiran, junto al 
entusiasmo que ha despertado entre los amateurs, (…) que según nuestra 
opinión, vendria a ser una Escuela permanente para el estudio del Bel 
canto.253. 
Continuant amb les societats recreatives que fomentaren el gènere operístic, 
cal destacar l’Assistència Palmesana254. En la present entitat, es va conrear 
una varietat de gèneres teatrals, al igual que succeí amb La Protectora abans 
esmentada, entre els que destacà l’òpera, la sarsuela, el teatre dramàtic i cap a 
l’any 1909, el cinema, que com ja hem apuntat, era cada vegada més present 
en els espais escènics de Palma255.  
La inauguració el 1901 del nou teatre de l’Assistència Palmesana fou tot un 
esdeveniment social que fou captat àmpliament per la premsa. Les diverses 
noticies ens parlen del procés de construcció del teatre, l’aspecte del seu 
interior i les decoracions que s’han dut a terme; ens descriuen un teatre 
construït arrel de les accions dels socis, els quals han pagat les despeses de la 
seva edificació. També se’ns comenta la tasca del conegut escenògraf Pere 
Llorens, qui ha dirigit la construcció del nou teatre. Així ho podem constatar a la 
següent noticia:  (...) el salón en el que irán colocadas más de quinientas sillas. 
El aspecto del teatrito resulta hermoso á la par que sencillo. En el telón de boca 
se ha huido de las tintas bermejas, tantas veces vistas, y domina en él, el color 
verde oscuro, destacándose en el centro del salón las iniciales de la sociedad 

                                                           253 Sueltos y Notas, El Noticiero, 28 de març de 1905. 
 254 L’Assistència Palmesana sorgí l’any 1859 com una societat recreativa de Palma, que s’ubicà 
al carrer Ramon Llull, situat al costat de la plaça del Pes de sa Palla. L’entitat allotjava diferents 
espais utilitaris, com sala de reunions, biblioteca, servei de bar i també comptava amb un 
teatre, que fou inaugurat el 2 de desembre de 1901. Aquest espai escènic tenia cabuda per 400 
espectadors dividits entre el pati de butaques i els amfiteatres. A partir del segle XX, el teatre 
donà cabuda a espectacles de diferents associacions de contingut social, fet que s’allargà fins 
a la creació del teatre de la Casa del Poble cap als anys vint. Vegeu AA.DD., Diccionari del 
Teatre de les Illes Balears, op. cit., Vol. I, , p. 54 
 255 Ibid., p. 54 
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sobre fondo plomizo. A cargo del pintor escenógrafo señor Llorens ha corrido el 
decorado del teatro y ha hecho en el telón (...)256  
L’Assistència Palmesana promogué l’òpera des del seu nou teatre 
principalment durant les temporades de 1905-1906257 i 1908-1909258, aquests 
foren en els anys de màxim esplendor del gènere. Remarcant que la sarsuela 
fou el gènere més representat, gràcies a la tasca de la companyia de sarsuela 
de José Ribas, qui actuà reiteradament totes les temporades259.  
De totes maneres l’òpera formà part de les actuacions benèfiques que 
realitzava l’entitat, on es representaven només alguns actes solts, segons 
l’elenc d’aficionats de que es disposés per la interpretació de les òperes. La 
temporada d’òpera de 1905 fou dirigida pel mestre Artur Baratta, on 
s’interpretaren els èxits La Bohème i Faust entre d’altres, com a principals 
atractius de la temporada. Així ho relata la següent noticia:  (...) La función 
como decimos será á beneficio de los socios inútiles de la sociedad, y esto solo 
nos hace creer que sera suficiente para que la función se vea sumamente 
concurrida. Se pondrán en escena el 1.º, 3.º y 4º acto de la ópera La Boheme, 
habiéndose hecho el siguiente reparto: (...)260. 
Es important comentar la familiaritat que atribueix la premsa a aquestes 
funcions operístiques de l’Assistència Palmesana, contrastant amb l’actitud de 
les representacions d’altres teatres com el Principal. Es fa palès que el conjunt 
d’aficionats mallorquins que interpretava aquestes òperes van tenir un gran 
suport del públic en les seves representacions, que foren obsequiades amb una 

                                                           256 La Almudaina, 29 de novembre de 1901.  
 257 La Almudaina, 12 de gener de 1905 
 258 Entre l’any 1908 i 1909 actuà una companyia d’òpera qui representà baix la direcció de 
Pablo Coll, òperes de Verdi, Gounod, Donizetti i Arrieta, amb artistes de renom com: Amèlia 
Perrín, Manuela Rodriguez Foix, Jaume Arrom i Jaume Amengual. Vegeu AA.DD., Diccionari 
del Teatre de les Illes Balears, op. cit., Vol. I, p. 54 
 259 La Almudaina , 20 de setembre de 1903 
 260 La Almudaina, 12 de gener de 1905 
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gran venta d’entrades i reiterats aplaudiments en acabades les àries 
pertinents261.   
Durant la temporada de 1907, fou el director musical Pablo Coll qui s’encarregà 
de la posada en escena de les òperes al teatre de l’Assistència Palmesana. En 
aquesta temporada s’interpretaren grans èxits coneguts pel públic, com Faust 
de Gounod i La Favorita de Donizetti. D’aquesta manera se’ns parla a la noticia 
següent: El exito de la velada de anoche, para los que miraban con 
desconfianza el anuncio de óperas en este teatro fué una prueba de que nada 
es imposible cuando se aunan los esfuerzos, y se trabaja con amor. La sala se 
vió llena, lo mismo que buena parte de la galería figurando gente distinguida 
por sus aficiones al canto. (…) Ajustadamente cumplió su cometido la orquesta 
dirigida por el maestro don Pablo Coll (...). 262 
Per finalitzar, es necessari comentar tota una serie de casinos i entitats 
recreatives que com s’ha explicat a l’inici d’aquest apartat, començaren a sorgir 
en aquest període, els quals tractaren de manera quasi residual els espectacles 
operístics. Les obres no s’hi representaren en un format convencional, sinó que 
majoritàriament es programaven en versió concert i en adaptacions ballables 
per les vetllades de societat.  
Dins aquest context destaca El Cercle d’Obrers Catòlics263, que programà 
principalment representacions teatrals d’aficionats de l’illa, però l’òpera també 
hi va tenir presència en el seu escenari, en versions de format reduït, 
principalment concertades i sovint interpretades per actes solts. Aquesta 
                                                           261 La Almudaina, 12 de gener de 1905 
 262 La Almudaina, 2 de març de 1906 
 263 El Cercle d’Obrers Catòlics fou una entitat recreativa situada a partir de 1878 en els terrenys 
que allotjaven les antigues societats de El Recreo Social, La Tertúlia i La Constància, en el 
carrer Fortuny de Palma. Vegeu Nadal, Antoni, op. cit. , p. 18. La reforma del teatre d’aquesta 
societat el 1885-1886 permeté iniciar una programació més ambiciosa i regular, i no només 
decantar-se per les obres realitzades pels socis. Al tombant de segle les noves reformes 
realitzades a l’espai escènic, provocaren la necessitat de cobrar entrada pels espectacles 
programats, de manera que així es pogués sufragar el deute de l’associació. No s’hi deixaren 
mai de programar obres relacionades amb la propaganda religiosa pròpia de l’entitat. El teatre 
es mantenia com un teatre menor, que programava espectacles principalment pels diumenges i 
festius a l’ hivern. Vegeu, AA.DD., Diccionari del Teatre de les Illes Balears, op. cit., Vol. I, pp. 
174-176 
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presència es donà principalment en el tombant de segle, fins a la programació 
a l’entitat de sessions de cinema diari ja cap a l’any 1898.264 
Altres espais com el Cercle Ciclista deixaren un lloc per les vetllades musicals, 
on les representacions de fragments d’òperes acapararen el protagonisme. Així 
ho podem veure a la següent noticia: El Círculo ciclista dió ayer una velada 
musical, última de una serie que ha celebrado este año y que ha producido 
grata impresión a los socios. Los aficionados Sr. Florest y Sr. Delgado cantaron 
el duo de barítono y tenor de I Pescatori. Don José Forteza cantó el prólogo de 
I Pagliacci. El Sr. Delgado cantó la conentación del primer acto de I Pagliacci. 
(...)265 
També el Cercle Bellver es sumà a aquests espais on les versions operístiques 
protagonitzaven les vetllades musicals estivals d’aquest recinte. Fet que podem 
contrastar amb la següent noticia:  Velada del Círculo de Bellver que los 
veraneantes de este caserio efectuan todos los dias del año. (...) El programa 
incluye: (...) el aria de la ópera Der Freyschutz (Sr. Pinto), el recitativo de 
Pagliacci (Sr. Delgado), la fantasia de Aida (Srta. Ysern) y el duo de Pagliacci 
(Sr. Pinto y Sr. Piña). (...). Asistió el compositor Mr. León Moreau (pianista) 
quien también tocó algo266.  
Tal com s’ha esmentat inicialment, el Círculo Mallorquín, com a potenciador de 
les arts a Ciutat, també donà un important protagonisme a l’òpera en les seves 
vetllades literari-musicals. Així es pot veure a la referència següent: Esta noche 
se celebrará en los salones del Círculo Mallorquín la última velada musical de 
la temporada. En esta el sexteto que dirige el Sr. Puig se ejecutará además de 
las piezas conocidas de La Boheme, (…) a fin de que los concurrentes 
conozcan los principales motivos de esta ópera. También se interpretarán (...) 
la escena final del segundo acto de La Boheme, el gran terceto final de Roberto 
(Meyerbeer)267. 
                                                           264 Ibid., 174-176 
 265 La Almudaina, 10 de maig de 1900 
 266La Almudaina, 23 de setembre de 1900 
 267 La Almudaina, 23 d’octubre de 1900 
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Al igual que els anteriors, el Círculo Juventud Instructiva realitzà vetllades 
musicals destinades sovint a retre homenatge als cantants lírics mallorquins, 
com és el cas de la vetllada dedicada en honor al baríton mallorquí Juan Gil 
Rey l’any 1904. La premsa ens la descriu de la següent manera: Anoche en el 
«Círculo Juventud Instructiva» se celebró la anunciada velada en honor del 
inteligente barítono mallorquín D. Juan Gil Rey, en la que tomaron parte los 
aficionados señores Arrom, Fernández, Ferrer, Delgado, Balaguer y Piña 
(Adolfo). (...) que se repitió al finalizar el Prólogo de Pagliaci, La mia sposa sará 
la mia bandiera y el zorzico «La del pañuelo rojo», las que interpretó de manera 
magistral, haciendo gala de su hermosa voz y exquisito arte.  (...)268 
La Unió Protectora Mercantil presentà també en els seus festivals musicals, 
òperes com Der Freischutz de Weber, en format instrumental l’any 1901269. 
També podem incloure en aquest apartat les vetllades musicals del Centre 
d’Unió Republicana, on s’interpretaren òperes en format concert i fragmentat 
com a centre de les vetllades musicals organitzades en aquesta societat. Així 
ens ho explica la noticia següent: Programa de la velada musical en honor de 
don Juan Palou y Coll celebrará el Centro de la Unión Republicana a las 19.30h 
de hoy. (...) Prologo de la ópera I Pagliacci por don Antonio Piña, siciliana de la 
ópera Cavalleria Rusticana por Gabriel Mateu, Duo de la ópera La Gioconda 
por el Sr. Cortés y Florest270.  
Per concloure aquests espais escènics pocs convencionals per les 
representacions operístiques, cal destacar la Plaça de Toros de Palma271, el 

                                                                                                                                                                          
 268 La Almudaina, 11 de gener de 1904 
 269 Esta noche en el local que ocupa la Unión Protectora Mercantil tendrá lugar un festival coral 
y musical. El programa incluye  (...) la gran overtura de la ópera Freischutz (Weber), la sinfonia 
de la opera Fra Diávolo (Auber).  La Almudaina, 15 d’agost de 1900 
 270 La Almudaina, 20 de gener de 1901 
 271 Certamen musical 15 de agosto. Programa de Ferias y fiestas. Tendrá lugar en la Plaza de 
Toros de Palma a las 16h. Podrán concursar exclusivamente las Badas de Mallorca. El 
programa es el siguiente: 1a sección: pieza de concurso la overture de la ópera Der Freyschutz 
de Weber; 2a sección: sinfonia de la ópera Juana de Arco de Verdi (...). La Almudaina, 29 de 
maig de 1903 
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Passeig del Born i el Rabal de Santa Catalina272. En aquests espais oberts es 
van dur a terme de manera residual la programació d’òperes, tot i que s’ha de 
tenir present, que fou sempre en format concert i principalment instrumental. 
Però foren espais que cal anomenar perquè aproximaren les melodies de les 
òperes interpretades en els teatres palmesans al públic general, que sovint no 
tenia accés a l’escolta d’aquestes òperes i menys durant les temporades 
estivals.  
Ens ho exemplifica la següent noticia: Las piezas de música que el regimiento 
de Baleares número 1 tocará de 20.30 a 22.30h en el Paseo del Borne: (...) 
Escena, coro y bailables de la ópera La Gioconda (Ponchielli), Mazurca de la 
ópera Dinorah (Meyerbeer)273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           272 Programa de piezas que ejecutará la banda del Sr. Serra en la fiesta esta noche en el 
Arrabal de Sta. Catalina, en honor a San Magín. Se interpretarán (...) la overtura Marie 
Henrietta (Montagne), la gran overtura de la ópera Stradella (Flotow). La Almudaina 19 d’agost 
de 1900  273 La Almudaina, 8 de juliol de 1900 
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2.5. LES CRÍTIQUES MUSICALS 
En aquest apartat es pretén parlar de les crítiques que es publicaren en els 
diaris de Palma, al voltant de la música i concretament, dels espectacles 
operístics.  
La figura més rellevant respecte el món de la crítica musical a Palma és la 
d’Antoni Noguera274. No fou fins l’any 1888 que inicià la seva activitat 
periodística com a col·laborador a La Almudaina, moment en que començà a 
mostrar discrepàncies amb l’entorn musical de Mallorca; neix aquí el Noguera 
crític i inconformista que  impulsà una renovació global i en profunditat de la 
música a Mallorca. A partir d’aquest moment, la seva tasca de periodista, 
compositor i promotor d’iniciatives musicals el convertirà en el millor 
representant del modernisme musical de l’illa275. 
No va ser mai un col·laborador massa prolífic, però cal destacar que el període 
de major esplendor de la seva participació fou entre l’any 1895 i 1900. Durant 
aquest període de quinze anys, realitzà articles tant a La Almudaina com a La 
Última Hora (d’aquests dos n’arribà a ser redactor), a part de col·laborar alhora 
a El Isleño i Almanaque Balear.  
Noguera seguí en els seus articles les pautes del grup La Almudaina, aquest 
grup de joves foren els que impulsaren una campanya de premsa a El Isleño i 
                                                           274 Noguera va néixer a Palma l’any 1858 i hi morí el 1904. Fill del músic Honorat Noguera, 
autor de la coneguda cançó de bressol Vou-vei-vou. Estudià a l' Institut Balear, com van fer 
gran part dels seus companys del grup La Almudaina. Va viure a Madrid mentre estudiava la 
carrera d’Enginyeria de camins. En aquests anys a Madrid acudí a un gran nombre de concerts 
al Conservatori, Societat de Concerts, Teatre Real, vetllades cafès concerts, etc; descuidant 
així els seus deure universitaris. La seva formació va ser majorment autodidacta, tant del 
domini del piano com dels valors musicals que va promoure els anys posteriors, molts 
d’aquests valors els va aprendre de les seves experiències musicals a Madrid. Alguns 
d’aquests valors foren el rebuig a la música italiana i al concertisme de saló, alhora que es 
mostrava una admiració fervent pel simfonisme clàssic i per Wagner. Retornà a Mallorca on es 
va veure obligat a exercir de professor de piano per l’alta societat, intervenint sovint com a 
intèrpret a algunes vetllades literario-musicals que organitzaven. La premsa el començà a 
qualificar de jove mestre. Fou l’impulsor de la celebració dels Concerts Clàssics (amb 
participació de Granados, Albéniz, Casals) i fundador de la Capella de Manacor (1897) i el Saló 
Beethoven (1898), fets tots aquests que el posicionaren com una presència social i cultural de 
primer ordre, rebent el reconeixement i admiració de la totalitat dels seus companys 
intel·lectuals i artistes de l’època. Vegeu Pons Pons, Damià, «Antoni Noguera i la 
modernització musical a Mallorca», op. cit., pp. 309-330   275 Ibid., pp. 309-330 
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La Almudaina amb un doble objectiu clar: criticar els aspectes negatius de la 
societat mallorquina i promoure iniciatives necessàries per corregir aquests 
aspectes negatius, a més del suport incondicional a aquelles iniciatives que ja 
s’estesin desenvolupant276.  
La seva tasca periodística va tenir una influència decisiva en el 
desenvolupament de la modernització de la música de Mallorca a finals del 
segle XIX i inicis del segle XX. Les idees que plantejà en els seus articles 
provocaren que la música experimentés un gran enriquiment, tant en quantitat 
com en qualitat. Els seus escrits foren la base per aquest moviment de canvi277. 
Cal destacar de la seva activitat com a periodista, les constants referències al 
públic en els seus articles. Les seves exhortacions mostraven la seva idea de 
voler estimular la societat mallorquina perquè financés nous projectes musicals 
i deixés enrere la música italiana, per donar lloc a aquest moviment musical 
innovador que considerava necessari per la societat.  
La seva imatge de polemista intransigent, ha fet que molts l’hagin descrit com a 
la personificació d’un artista en conflicte constant amb el seu medi278. 
Les crítiques que Noguera realitzà al llarg dels seus escrits van enfocades 
principalment a comentar la situació de la música a Mallorca de finals del segle 
XIX, on queda palès que considerava aquesta situació musical com de pèssima 
i avorrida. Afirma en els seus escrits que la situació d’avorriment de la música 
dramàtica a Mallorca, es deu a la falta de preparació dels elements essencials 
que qualsevol societat hauria de tenir: una orquestra i un cor de qualitat.279.  

                                                           276 Grana Zapata, Isabel, op. cit., pp. 20-21 
 277 Noguera, Antoni, “La Gioconda. Crónica musical” a La Última Hora,  6 de desembre de 1895 
 278 Noguera, Antoni, “A propósito de una representación de «Freischutz»” a La Almudaina,  3 de 
gener de 1900  279 Ibid. 
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En algunes de les seves crítiques, les representacions d’òpera que es 
realitzaven a Palma les va descriure com a obres “para matar la velada”280, 
com el cas de la representació de Der Freischutz al Teatre Principal.  
Noguera a l’ article A propósito de una representación de Freischutz, comenta 
com coneix la seva impopularitat entre músics, cantants i aficionats. Que 
sempre es proposa al escriure, no ofendre a ningú. Diu que rara vegada 
s’ocupa d’òperes als seus escrits. Comenta que la gent “de gola” és més 
susceptible i diu que també s’ha propagat entre la gent “d’arc”. Millor no fer cas 
als cartells anunciadors d’òperes a Palma281.  
Considerava que els músics en si mateixos patien d’una anèmia artística, 
provocada no només pels propis músics sinó pel tracte que la societat 
dispensava a la música i als seus artistes. La falta de bandes de música de 
qualitat, i com moltes d’aquestes eren usades, principalment als pobles, amb 
finalitats polítiques, era un dels motius d’aquesta decadència. Noguera insisteix 
en els seus articles en el fet que els músics estaven actuant darrerament 
només per doblers, deixant de banda aquest esperit artístic que hauria de 
predominar per sobre la resta. 
L’altre factor destacat en les crítiques i articles de Noguera, fa referència als 
gèneres musicals que es representaven a l’illa i que atreien principalment al 
públic. Considerava que  la sarsuela era un gènere empobridor, 
despersonalitzador i d’efectes perversos, un gènere de moda a la illa, del qual 
trobem cartells diaris de les seves representacions, molt d’acord amb el gust de 
l’època.  Noguera concep aquesta decadència musical com un efecte pervers 
de la sarsuela, i com a conseqüència d’aquesta, una falta d’interpretació i gust 
per la música instrumental, que segons Noguera, és aquella que farà a la 
societat mallorquina renovar-se i sortir del convencionalisme social i cultural en 
el que estava ubicada. 
Juntament a les crítiques que realitza a la sarsuela, comenta la situació 
deplorable de les òperes que s’interpreten en aquest final de segle al Teatre 
                                                           280 Ibid. 
 281 Ibid.  
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Principal i als Jardines del Circo. Parla d’una falta de qualitat d’aquestes 
representacions, a més d’un estancament temàtic, sempre es repeteixen els 
cartells, oferint majoritàriament òperes italianes del belcanto, Bellini, Donizetti, 
Rossini. La seva crítica respon a la idea de  desconfiar d’una idea o escola que 
triomfés amb facilitat. Per exemplificar-ho, cal comprovar la critica d’Antoni 
Noguera sobre el debut de la companyia del mestre Baratta amb La Boheme. 
Diu el següent: 
Sólo la palabra desencanto puede expresar exactamente la impresión del 
público numeroso que acudió al teatro la noche del sábado, debut de la 
Compañia que dirige el maestro Baratta.(...) Y es preciso decirlo porque es la 
verdad y para consuelo de los angustiados artistas. En presencia de la 
realidad, surgió el desencanto.282 
Noguera percep que la situació de la música mallorquina es deu a la rutina i 
convencionalisme; per tant, manifesta necessari una obertura cap a altres 
òperes, deixant aquest italianisme de banda i oferint la possibilitat de gaudir de 
l’òpera, com és el cas de Wagner, a qui Noguera idolatrava. Per ell, els artistes 
no poden fer concessions als gustos del públic, sinó que l’artista ha de ser un 
avançat a la seva pròpia època, com el cas de Wagner283. 
Les seves crítiques no podien deixar de banda cap sector ni àmbit musical, per 
tant, també critica la Capella de la Catedral de Palma. Fa constar que els 
clergues necessiten un bon centre de formació musical, que per ara no s’ha 
donat a Mallorca. Manté durant gran part dels seus escrits, la al·lusió a la mala 
qualitat de la música eclesiàstica i per orgue, considerant que era un gran 
problema per l’església, el mal gust davant l’elecció de música idònia per a la 
pràctica de la devoció religiosa284. 
Com comentaven a l’apartat anterior, són moltes les al·lusions que fa Noguera 
al gust musical pervertit del públic, que considera  endarrerit de les novetats. Fa 
                                                           282 Noguera, Antoni, “Teatros. Principal” a La Almudaina,  19 de desembre de 1904  283 Noguera, Antoni, “Crónica musical. «Enrique Granados»” a La Última Hora, 3 de març de 
1896  284 Noguera, Antoni, “Crónica musical” a La Última Hora, 12 de març de 1896 
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referències a la necessitat d’estimular aquest públic mallorquí per tal que 
s’aboni a l’audició de nous projectes musicals, com per exemple  els que ell 
organitzava. Posa de manifest que el públic només accepta la música rutinària i 
convencional; però principalment critica les classes benestants, per assimilar la 
cultura acadèmica i oficialista285. 
Totes aquestes crítiques, entre moltes altres, el conduïren a enemistar-se  amb 
gran part dels músics de l’illa, com és el cas de Bartomeu Torres, amb qui va 
polemitzar l’any 1889 a les pròpies pàgines de La Almudaina. Tot i això, fou 
molt valorat per aquells companys i artistes que compartien les seves 
orientacions artístiques tant de Mallorca com fora de fora. 
L’altre crític musical de l’època fou de Bartomeu Amengual286, publicà a La 
Almudaina cròniques com a col·laborador habitual, baix el títol Desde 
Barcelona, en aquestes pretenia mostrar el ventall de les principals novetats 
culturals que succeïen a Barcelona durant la fi de segle. Tenint present que 
Barcelona en aquest moment disposava d’una vida cultural molt rica i intensa; 
les cròniques d’Amengual pogueren oferir al públic la possibilitat de seguir 
detalladament els principals esdeveniments culturals renovadors que foren 
impensables ubicar en el marc de Mallorca. 
La major part d’aquestes cròniques, els haurem de qualificar així, perquè 
només una part menor demostren opinions i judicis de valor, tractaven des de 
l’àmbit de les arts plàstiques, passant per les novetats escèniques. Tot i que 
s’ha de destacar que la principal activitat cultural que dominà els escrits 
d’Amengual fou el teatre. La música també es destacà en les seves ressenyes, 
i concretament l’òpera, com ara els escrits sobre l’estrena l’any 1889 en el 
Liceu de l’òpera Cognone Francesca da Rimini, l’estrena de Tanhäuser i 
                                                           285 Ibid. 
 286 Bartomeu Amengual va néixer a Felanitx l’any 1866 i que va viure gran part de la seva 
infància a Barcelona. El 1879 s’instal·la a Palma exercint d’aprenent de farmàcia i ingressà a 
l’Institut Balear. Pons i Gallarza i Pere Estelrich foren dos dels seus professors que el 
marcaren.  Començà els estudis de Dret a la Universitat de Barcelona l’any 1888, ciutat on 
viurà la resta de la seva vida; però alhora per pagar-se la carrera, es dedicà al periodisme. 
Gràcies a la figura d’Enric Alzamora l’any 1889 passà a ser corresponsal de La Almudaina a 
Barcelona, alhora que passà a formar part de l’equip de redacció de La Vanguardia. Vegeu 
Pons Pons, Damià, Cultura i literatura a Mallorca entre els segles XIX i XX, Palma: Hora Nova 
Edicions, 2006, pp. 43-44 
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Lohengrin de Wagner en el Teatre del Liceu l’any 1892,  per citar alguns 
exemples. 
Un altre dels crítics destacables del diari La Almudaina, fou Enric Alzamora 
(Palma, 1866 – 1914)287, que signava baix el pseudònim d’Almanzor, nom amb 
el que signava els seus escrits de la capçalera Notas de Arte. En els seus 
articles para de la necessitat de prestar una major atenció a la cultura y a les 
opinions del públic, que en definitiva és qui ha de voler assistir a les funcions, 
fet que degut al baix nivell d’aquestes cada dia succeeix en menor mesura. En 
el següent article publica:  
Con los últimos acontecimientos teatrales, que tanto han dado que hablar al 
público y a la prensa, el Teatro Principal está a la orden del día. Se ha hablado 
de los cantantes, del arte lírico, de nuestra cacareada afición musical, de los 
grados que alcanza nuestra cultura y buen gusto, (...). Conviene advertir por 
anticipado que desconfio de la eficacia de cuantas indicaciones se hacen para 
introducir mejoras en el Principal, puesto está visto que quienes deberían 
tenerlas en consideración, hacen poco o ningún caso de ellas. (...)288 
En algunes de les seves seccions apareixen caricatures dels personatges 
comentats en elles, com a Noviembre289.  
Un dels altres personates rellevants de la crítica musical en aquest període fou 
Argos, qui treballà per La Almudaina en la secció “Lecturas y Comentarios”. Les 
seves publicacions tractaren els diferents aspectes de les representacions que 
es es realitzaven en els principals espais escènics de Palma, però des d’una 
manera menys detallada i incisiva respecte les de Noguera. Els seus 
                                                           287 Enric Alzamora Gomà fou periodista, empresari i economista, que junt al seu germà Ferran, 
dirigí Can Alzamora, una empresa majorista de productes alimentaris. Formà part del grup 
d’intel·lectuals innovadors anomenars “els insensats”. Fundà Foment de Turisme de Mallorca i 
fou el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Balears. Va ser un dels 
col·laboradors dels diaris La Almudaina, El Correo de Mallorca i La Última Hora. Publicà un 
gran nombre d’articles, on deixà entreveure les seves ideologies de caire regionalista. Fou el 
promotor de la instal·lació del cable telegràfic Barcelona-Palma l’any 1907. Vegeu AA.DD., Gran Enciclopèdia de Mallorca. Palma: Ed. Promomallorca SL, Vol. I, pp. 141-142 
 288 Almanzor, “Notas de Arte” a La Almudaina, 5 de maig de 1889  289 Almanzor, “Notas de Arte” a La Almudaina, 30 de novembre de 1889  
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comentaris sovint es centraven en la posada en escena de les obres i la 
quantitat del públic assistent, deixant bastant de banda els aspectes vocals i de 
programació que tant havien preocupat a altres crítics290. En els seus articles 
també fa referència a les òperes que es presentaren a la resta de teatres 
europeus, tot i que només en narra alguns aspectes generals291.  
Finalment cal destacar Moscón, qui publicava baix aquest pseudònim de 
manera quasi diària a la publicació El Noticiero, entre els anys 1904 i 1905. Les 
seves crítiques es centraven principalment en les representacions d’òpera que 
es feien al Teatre Principal i Teatre Líric. La seva secció titulada “De Teatros”, 
relatava amb detall les diferents parts que intervenien en els espectacles i les 
reaccions del públic en qüestió. Com es pot veure a la crònica següent sobre 
l’òpera Tosca: Ayer tarde púsose en escena Osca, creemos que es al mejor de 
la temporada y con eso está dicho todo; mi aplauso más sincero á la hermosa 
De Roma y Luis Iribarne. Honra y provecho deseo á todos los artistas que 
anoche se dispidiron del público del Principal, pero en nombre de éste suplico á 
Baratta que no vuelva a Palma para hacer los ensayos de las que ha de poner 
en su tournée anual292.  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           290 Argos, “Lecturas y Comentarios” a La Almudaina, 13 de març de 1906 
 291 Argos, “Lecturas y Comentarios. La ópera de Berlín”, a La Almudaina, 29 de juny de 1907 
 292 Moscón, “De Teatros” a El Noticiero, 9 de gener de 1905 
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3. CONCLUSIONS: 
Les conclusions a les que s’han arribat després de l’estudi de la premsa de 
Palma entre els anys 1889 i 1914 són les que es tractaran a continuació.  
Cal fer constar que aquest treball no pretenia tractar l’òpera en si mateixa, sinó 
que l’ interès d’aquest estudi radicava en la recerca dels gustos i interessos 
musicals de la societat mallorquina d’aquest període.  
Aquesta recerca ha permès afirmar que Barcelona fou el principal centre de 
referència musical per a Mallorca. L’obtenció d’un llarg llistat de companyies i 
artistes provinents de la ciutat Comtal que actuaren a les temporades 
artístiques de Palma, han reafirmat els contactes constants entre ambdues 
ciutats. Tot i això, s’ha demostrat que les companyies operístiques que es 
presentaren a Palma estaven principalment compostes per artistes catalans, 
sobretot els de segon ordre i els components de l’orquestra i cors. Un fet que 
confirma aquesta influència de manera rellevant és, que la major part 
d’aquestes companyies estaven dirigides per mestres directors catalans que 
gestionaven i ensenyaven les seves pròpies empreses líriques. 
Per tant, la hipòtesi inicial en que es plantejava com a principal font de 
divertiment les companyies d’òpera italianes provinents de Milà, ha quedat 
descartada, degut a que foren companyies d’òpera italiana provinents de 
Barcelona majoritàriament. Si que s’ha de fer l’incís, que sovint, els cantants 
protagonistes d’aquestes companyies eren italians, provinents molts d’ells 
d’escoles de cant vinculades a Milà. Però tot i la presència d’aquests cantants 
italians, la major part de les companyies eren gestionades i formades per 
música procedents de Barcelona. 
Les informacions que s’han obtingut amb la recerca, no han permès esclarir la 
procedència de tots els artistes que treballaren a Palma, sobretot aquells de 
procedència estrangera. Només s’ha pogut reconstruir una breu biografia i en 
alguns casos quasi res, arrel dels comentaris i crítiques de la premsa a les 
seves interpretacions, però en general són informacions prou generals. A pesar 
d’això, si que s’ha pogut confeccionar un llistat de cantants que actuaren a l’illa, 
a la vegada que es diferenciava els de major repercussió internacional, gràcies 
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principalment, a les noticies envers els estrenes operístics internacionals que 
publicaren els diaris habitualment.  
Respecte els músics amateurs i aficionats, ha estat possible establir un llistat 
d’artistes que actuaren en els diferents espais escènics de Palma en aquest 
període. Tal i com ha succeït amb els artistes internacionals, les informacions 
personals i professionals aconseguides són irregulars, degut a la falta de dades 
obtingudes de certs aficionats, on només es té el nom i la noticia que el 
relaciona a l’òpera en qüestió. 
Una de les aportacions d’aquest treball, ha estat la realització d’un mostrari de 
les òperes que foren més representades en els escenaris de Palma. Aquest 
recull ha fet palès el gust predominant per les òperes italianes, demostrant que 
el gust del públic es mantenia al corrent de les novetats estrenades als grans 
teatres europeus  i de la resta del continent, gràcies a les cròniques i ressenyes 
publicades a la premsa, informant dels esdeveniments musicals capdavanters 
de les ciutats de referència. Cal destacar, que la comparació entre els títols 
presentats als escenaris de Palma i els oferts als grans teatres europeus, 
evidencia un retard important en la recepció de les novetats musicals. 
Malgrat aquest fet, les exigències dels intel·lectuals i del públic d’una renovació 
del repertori dramàtic, es pot fet constar en la presència de crítiques i 
comentaris per part d’ambdós a la premsa treballada. Per tant, es pot valorar la 
tasca realitzada en aquest treball,  pel que fa a l’intent de plasmar els principals 
idearis que aquestes figures capdavanteres pretenien impulsar amb l’objectiu 
d’aconseguir una renovació cultural a finals del XIX i principis del XX a 
Mallorca.  
Cal fer esment, que s’ha aconseguit una relació de dades sobre el consum del 
públic del gènere operístic; fet que ha posat de manifest el següent: la 
progressiva disminució de d’interès del públic per aquest gènere, la falta de 
connexió de l’òpera amb certs sectors i classes socials manifestant encara una 
latent identificació del gènere amb les elits socials, la predilecció cada vegada 
major per altres gèneres moderns, com el cinema. Només es fa palès una 
reactivació del consum d’òpera a Palma, a partir del sorgiment de nous espais 
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escènics, que intenten revitalitzar aquest consum  i expandir d’interès a les 
classes populars; però aquest fet, quedarà aviat relegat, degut a la massiva 
entrada del cinema a la major part d’espais escènics de l’illa, deixant el consum 
d’òpera com un reducte musical, demandat exclusivament per aquestes 
classes socials benestants. 
Una de les aportacions importants, ha estat l’elaboració d’un registre dels 
principals empresaris teatrals que promocionaren l’òpera. Les informacions que 
s’han obtingut han fet constar els principals interessos d’aquests empresaris, 
tant si pretenien únicament gestionar els teatres com a qualsevol empresa més, 
com si tenien la intenció d’innovar i fomentar canvis en el gust musical 
imperant. Arrel d’aquest treball, es pot fer constar algunes de les estratègies de 
marketing que utilitzaven aquests empresaris per fomentar la venta de localitats 
i l’assistència del públic. També ha permès elaborar amb detall les dificultats 
econòmiques i tràmits financers que havien de solventar per l’adquisició i 
manteniment dels teatres. La falta de continuïtat d’empresaris al capdavant 
d’aquests espais, fa palès les enormes dificultats i riscos econòmics que 
suposava la programació de les temporades teatrals. 
Consider que la feina realitzada en aquest treball permet obrir una finestra al 
món de l’òpera des del punt de vista dels interessos i gustos de la societat del 
tombant de segle. Com he comentat abans, no es pretenia en cap moment 
estudiar l’òpera com a tal, sinó les sociabilitats musicals dels ciutadans i les 
seves relacions amb aquest gènere, per aquest motiu es va elegir la premsa 
com a principal font d’estudi, per permetre oferir un ventall d’idees i interessos 
diversos i fer una idea general del mapa de mentalitats del públic i crítica. 
Tot i la feina realitzada, és important valorar que aquest treball es només un 
inici de l’estudi que es podria realitzar al voltant de l’òpera. Aquest recerca es 
podria fer extensiva a altres mitjans al marge de la premsa, com els llibres de 
viatge, lectures de l’època, dietaris privats, entre d’altres; permetent potser 
ampliar l’horitzó d’aquests gustos i interessos des de l’àmbit públic de la 
premsa al privat. 
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4. REFERÈNCIES HEMEROGRÀFIQUES 
Per estructurar les referències hemerogràfiques s’ha optat per un criteri 
cronològic amb l’objectiu d’oferir una visió global de les notícies sobre l’òpera. 
En primer lloc s’exposa l’any, a continuació per ordre alfabètic el títol de la 
publicació. A cada un, per ordre cronològic, el nom de l’autor, títol de la notícia i 
data de publicació. 

1889 
ALMUDAINA, LA 

ALMANZOR, “Notas de Arte”, 5 de maig 
ALMANZOR, “Notas de Arte”, 30 de novembre 
, 17 de maig 
, 2 de desembre 
, 2 d’octubre 
, 23 de maig 
“Teatro Principal”, 14 de maig 
“De la capital”, 28 de desembre 
“De la capital”, 11 de desembre 
“Teatros”, 22 d’abril 
“Teatros”, 13 de maig 
 

DIARIO DE PALMA, EL 
“Palma”, 23 d’abril 
“Noticias”, 24 d’abril 
“Palma”, 27 d’abril 
“Empresa Teatro Principal”, 1 de maig 
“Noticias”, 3 de maig 
“Palma”, 6 de maig 
“Palma”, 8 de maig 
“Noticia”, 10 de maig 
“Noticia”, 11 de maig 
“Noticia”, 16 de maig 
“Noticia”, 20 de maig 
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“Noticia”, 22 de maig 
“Uetam en Florencia”, 3 de desembre 
“Teatro – Circo”, 4 de desembre 
“Teatro – Circo”, 7 de desembre 
“Teatro – Circo”, 10 de desembre 
 

ISLEÑO, EL 
“Espectáculos”, 3 de maig 
“Espectáculos”, 7 de maig 
“Noticia”, 23 de setembre 

 
 

1890 
ALMUDAINA, LA 

“Teatro Principal”, 7 de gener 
“Teatro Principal”, 8 de gener 
“Noticia”, 23 de gener 
“Noticia”, 28 de gener 
“Telegramas”, 22 de febrer 
“Teatros”, 8 de març 
“Noticia”, 17 d’abril 
“Noticia, 25 de abril 
“Teatros”, 24 d’octubre 
“Noticia”, 20 de novembre 

 
1891 

ALMUDAINA, LA 
“Noticia”, 7 de gener 
“Noticia”, 1 febrer 
“De teatros”, 8 de febrer 
“De teatros”, 9 de març 
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“Noticia”, 14 de març 
“De teatros”, 5 d’abril 
“Noticia”, 10 maig 
“Noticia”, 12 maig 
“Noticia”, 13 juny 
“Noticia”, 22 d’octubre 
“Noticia”, 23 d’octubre 
“Teatro Principal”, 27 d’octubre 
“Noticia”, 1 de novembre 
“Teatro Principal”, 6 de novembre 
“Teatro Principal”, 8 de novembre 
“Noticia”, 23 de novembre 
, 24 de novembre 
“Notas del Teatro”, 4 de novembre 
“Teatro Principal”, 5 de novembre 
“Teatro Principal”, 7 de novembre 
“Teatro Principal”, 8 de novembre 
“Noticia”, 9 de novembre 
“Noticia”, 10 de novembre 
 

1892 
ALMUDAINA, LA 

“Teatro – Circo Balear”, 5 de gener 
“Noticia”, 11 febrer 
“De teatros”, 13 de febrer 
“De teatros”, 8 de març 
“Noticia”, 10 de març 
“De teatros”, 12 d’abril 
“Noticia”, 2 maig 
“Noticia”, 12 maig 
“Teatro Principal”, 13 maig 
“De teatros”,14 d’octubre 
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1894 
ALMUDAINA, LA 

“Teatro Principal”, 12 d’octubre 
“La crisis de la luz”, 5 de novembre 
“Noticia”, 21 de novembre 
“Noticia”, 22 de novembre 
“Noticia”, 25 de novembre 
“Noticia”, 2 de desembre 
“Teatros”, 2 de desembre 
“Noticia”, 10 de desembre 
“Noticia”, 11 de desembre 
“Teatros”, 16 de desembre 
“Teatro Principal”, 19 de desembre 
“Teatro Principal”, 20 de desembre 
“Teatros”, 23 de desembre 
“Teatros”, 26 de desembre 
“Teatros”, 27 de desembre 
“Noticia”, 30 de novembre 
 

HERALDO DE BALEARES 
“Entre bastidores”, 12 d’octubre 
“La crisis de la luz”, 5 de novembre 
“Noticia”, 21 de novembre 
“Noticia”, 22 de novembre 
“Noticia”, 25 de novembre 
“Noticia”, 2 de desembre 
“Entre bastidores”, 2 de desembre 
AMENGUAL, Francisco, “Enseñanza musical. III: Higiene de la voz”, 6 
de desembre 
“Noticia”, 10 de desembre 
“Noticia”, 11 de desembre 
“Entre bastidores”, 16 de desembre 
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“Teatro Principal”, 19 de desembre 
“Entre bastidores”, 20 de desembre 
“Corresponsales especiales”, 23 de desembre 
“Entre bastidores”, 26 de desembre 
“Entre bastidores”, 27 de desembre 
“La Clape del Real”, 30 de novembre 
 

ISLEÑO, EL 
“Teatro Principal”, 5 de desembre 
“Teatro Principal”, 21 de desembre 

ÚLTIMA HORA, LA 
“Teatro Principal”, 16 de novembre 
“Teatro Principal”, 29 de novembre 
“Notas del Teatro”, 3 de desembre 
“Notas del Teatro”, 5 de desembre 
“Notas del Teatro”, 7 de desembre 
“Notas del Teatro”, 11 de desembre 
ESTILETE, “Desde Barcelona”, 11 de desembre 
“Notas del Teatro”, 17 de desembre 
“Notas del Teatro”, 20 de desembre 
“Notas del Teatro”, 29 de desembre 
 

1895 
 
ALMUDAINA, LA 

“Teatro Principal”, 2 de  gener 
“Teatro Principal”, 6 de gener 
“Noticia”, 7 de gener 
“Teatros”, 12 de gener 
“Teatros”, 14 de gener 
“Teatro Principal”, 9 de maig 
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“Noticia”, 13 de setembre 
“Teatro Principal”, 21 de novembre 
“Teatro Principal”, 22 de novembre 
 

HERALDO DE BALEARES 
“Entre bastidores”, 2 de  gener 
“Entre bastidores”, 6 de gener 
“Entre bastidores”, 7 de gener 
“Debut de Uetam”, 14 de gener 
“Entre bastidores”, 15 de gener 
“Entre bastidores”, 7 de maig 
“Simonetti”, 14 de setembre 
AMBROA, Antonio, “Crónica Parisien”,  10 d’octubre 
DE CÁVIA, MARIANO, “Midi Triomphera o el verdadero acto quinto de 
los Hugonotes”, 21 d’octubre 
“Entre bastidores”, 2 de novembre 
“Entre bastidores”, 24 de novembre 
 

ISLEÑO, EL 
“Teatro Principal”, 17 de gener 
“Teatro Principal”, 23 de novembre 
“Teatro Principal”, 25 de novembre 
“Teatro Principal”, 28 de novembre 
“Teatro Principal”, 3 de desembre 
“Teatro Principal”, 28 de desembre 
 

ÚLTIMA HORA, LA 
NOGUERA, Antoni, “Crónica musical”, 20 de juliol 
ESTILETE, “Crónica teatral”, 8 de novembre 
“Ópera en el Principal”, 13 de novembre 
“Crónica teatral”, 25 de novembre 
“Crónica teatral”, 26 de novembre 
“Teatro Principal”, 30 de novembre 
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“Notas del Teatro. En el Principal”, 2 de desembre 
NOGUERA, Antoni, “La Gioconda. Crónica musical”,  6 de desembre 
“Crónica teatral”, 7 de desembre 
ESTILETE, “Desde Barcelona”, 11 de desembre 
 
 

1896 
HERALDO DE BALEARES 

“Entre bastidores”, 4 de gener 
“Entre bastidores”, 5 de gener 
“Entre bastidores”, 6 de gener 
“Entre bastidores”, 7 de gener 
“Telegramas”, 11 de gener 
“Ecos teatrales”, 28 de gener 
BARCELÓ, L., “Madrid”, 30 de gener 
A. M., “Desde Barcelona”, 30 de gener 
“La nueva ópera de Mascagni”, 2 de febrer 
“La constancia”, 25 de març 
“Ecos del teatro”, 27 de març 
“Ecos del teatro”, 1 d’abril 
“Notas del Teatro”, 23 d’abril 
“Entre bastidores”, 25 d’abril 
“Entre bastidores”, 27 d’abril 
“Entre bastidores”, 10 de maig 
“Entre bastidores”, 24 de maig 
“Simonetti”, 1 de setembre 
“Teatro-Circo Balear”, 15 de setembre 
“Entre bastidores”, 21 de setembre 
“Entre bastidores”, 28 de setembre 
“Entre bastidores”, 5 d’octubre 
“Entre bastidores”, 6 d’octubre 
“Entre bastidores”, 13 d’octubre 
“Entre bastidores”, 24 d’octubre 
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“Entre bastidores”, 31 d’octubre 
 

ÚLTIMA HORA, LA 
NOGUERA, Antoni, “Crónica musical. «Enrique Granados»”, 3 de març 
NOGUERA, Antoni, “Crónica musical”, 12 de març 
 
 

1897 
HERALDO DE BALEARES 

“El tenor Brotat”, 14 de gener 
Abril, Julio, “Crónica madrileña”, 24 de gener 
FILEMÓN, “Cosas del teatro. Pepe Espinosa”, 3 d’abril 
R.C., “Los estrenos de París”, 27 de desembre 

 
ISLEÑO, EL 

“Teatro Principal”, 21 d’abril 
“Teatro Principal”, 28 d’abril 
“Teatro Principal”, 2 de maig 

 
1898 

ALMUDAINA, LA 
“Teatros”, 25 de gener 
“Noticias”, 6 de març 
“Teatro Principal”, 20 de març 
“Noticia”, 15 de maig 
“Teatro Lírico”, 20 de juny 
“Comisión Provincial”, 16 de juliol 
“Comisión Provincial”, 2 d’agost 
“Teatro Principal”, 14 de novembre 
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1899 
ALMUDAINA, LA 

“Noticia”, 2 de gener 
“Teatros”, 20 de gener 
“Noticia”, 5 de febrer 
“Teatros”, 20 de març 
“Comisión Provincial”, 15 de juny 
“Comisión Provincial”, 2o de juny 
“ “Teatro Principal”, 14 d’octubre 

 
1900 

ALMUDAINA, LA 
“Teatro Principal”, 1 de gener 
NOGUERA, Antoni, “Apropósito de una representación de «Freischutz»”, 
3 de gener 
AMENGUAL, Bartomeu, “Desde Barcelona”, 3 de gener 
“Teatro Principal”, 4 de gener 
“Teatro Principal”, 6 de gener 
“Noticia”, 10 de gener 
“Noticia”, 11 de gener 
GÓMEZ CARRILLO, E., “París. La muerte de la Claque”, 12 de gener 
“Instantáneamente”, 13 de gener 
“Opera Nueva. La Tosca de Puccini”, 19 de gener 
“Telegramas”, 22 de gener 
“Como se hace un libro de ópera”, 4 de febrer 
“Lecturas amenas. Berlioz anatómico”, 8 de febrero 
“Noticia”, 17 de febrero 
“Noticia, 25 de febrero 
DE URIARTE, Fray Eustaquio, “Dibujos a pluma. Uetam”, 21 de març 
“La residencia de la Patti”, 23 de març 
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AMENGUAL, Bartomeu, “Desde Barcelona. Los conciertos del Liceo”, 30 
de març 
“Teatro Principal”, 13 d’abril 
“Teatro Principal”, 16 d’abril 
“Teatro Principal”, 23 d’abril 
“Teatro – Circo Balear”, 24 d’abril 
“Se Instrucción. Los propósitos del Sr. García Alix”, 26 d’abril 
“Teatro – Circo”, 26 d’abril 
“Teatro – Circo”, 19 d’abril 
B., “Al dia. El Teatro – Circo”, 3 de maig 
“Dos notícias”, 7 de maig 
“Noticia”, 10 de maig 
“La Coronación del Kronprinz”, 15 de maig 
B., “Al Dia”, 23 de maig 
“Noticia”, 29 de maig 
“Noticia”, 30 de maig 
“Venta del Teatro – Circo”, 2 de juny 
“Venta del Teatro – Circo”, 4 de maig 
“Teatro – Circo Balear”, 5 de juny 
“Noticia”, 7 de juny 
“Un artículo bibliográfico”, 9 de juny 
“Venta de las decoraciones, enseres y metales del Teatro – Circo 
Balear”, 9 de juny 
“Comisión Provincial”, 10 de juny 
B., “La política en el municipio. Al Día”, 10 de juny 
LA BRÉGE, T., “Carta des de Buenos Aires”, 12 de juny 
AMENGUAL, Bartomeu, “Desde Barcelona. Dramas y comedias”, 17 de 
juny 
NOGUERA, Antoni, “Pablo Casals”, 19 de juny 
“El teatro antiguo en París”, 25 de juny 
“Noticia”, 28 de juny 
“Noticia”, 29 de juny 
“Noticia”, 3 de juliol 
“Comisión provincial”, 5 de juliol 
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BALLESTER, R., “Al Día. Sic transit...”, 6 de juliol 
“Noticia”, 6 de juliol 
“Noticia”, 8 de juliol 
LA BRÉGE, T., “Carta de Buenos Aires”, 8 de juliol 
“De París. Los teatros y la Exposición”, 13 de juliol 
“Noticia”, 15 de juliol 
“Comisión provincial”, 15 de juliol 
“Noticia”, 16 de juliol 
“Noticia”, 18 de juliol 
“Comisión Provincial”, 19 de juliol 
, 28 de juliol 
LA BRÉGUE, T., “Carta de Buenos Aires”, 7 d’agost 
“Noticia”, 8 d’agost 
“Noticia”, 15 d’agost 
PEREDA, “De Teatros”, 18 d’agost 
, 19 d’agost 
“De Teatros”, 29 d’agost 
“Nietzsche”, 1 de setembre 
“De teatros”, 4 de setembre 
“De teatros”, 11 de setembre 
“Noticia”, 18 de setembre 
“En el Círculo de Bellver”, 23 de setembre 
“Noticia”, 27 de setembre 
“Noticia”, 1 d’octubre 
“De teatros”, 1 d’octubre 
“De teatros”, 3 d’octubre 
“Noticia”, 4 d’octubre 
“De teatros”, 5 d’octubre 
“Noticia”, 10 d’octubre 
LA BRÉGE, T., “Carta de Buenos Aires”, 10 d’octubre 
“Noticia”, 12 d’octubre 
“Noticia”, 13 d’octubre 
“Euda d’Ulrich”, 20 d’octubre 
“Noticia”, 22 d’octubre 
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“Noticia”, 23 d’octubre 
“Teatro Principal”, 30 d’octubre 
“Noticia”, 1 de novembre 
“Teatro Principal”, 2 de novembre 
“Teatro Principal”, 3 de novembre 
“Noticia”, 3 de novembre 
“Noticia”, 4 de novembre 
“Notas del Teatro”, 4 de novembre 
“Teatro Principal”, 5 de novembre 
“Teatro Principal”, 7 de novembre 
“Teatro Principal”, 8 de novembre 
“Noticia”, 9 de novembre 
“Noticia”, 10 de novembre 
NOGUERA, Antoni, “La Bohème”, 13 de novembre 
“Estreno”, 16 de novembre 
“Teatro Principal”, 17 de novembre 
“Aviso”, 19 de novembre 
“Bibliografía”, 20 de novembre 
NOGUERA, Antoni, “Notas del Teatro”, 21 de novembre 
PASCUAL, Eusebio, “Las decoraciones de la Casa de las Comedias a 
principios del siglo XIX”, 24 de novembre 
“Amalia de Roma”, 24 de novembre 
NOGUERA, Antoni, “Notas del Teatro”, 24 de novembre 
“Noticias”, 25 de novembre 
“Teatro Principal”, 26 de novembre 
S., “Notas del Teatro”, 28 de novembre 
NOGUERA, Antoni, “Manon Lescaut”, 30 de novembre 
“Noticias. De la capital”, 1 de desembre 
“Noticias. De la capital”, 2 de desembre 
“Noticias”, 4 de desembre 
“Noticias”, 8 de desembre 
“Nueva Ópera. Doña Perfecta”, 14 de desembre 
“Noticias”, 16 de desembre 
“Noticias”, 25 de desembre 



138  

“Noticias”, 31 de desembre 
 
 

1901 
 
ALMUDAINA, LA 

“Palou y Coll”, 1 de gener 
“Bibliografía”, 10 de gener 
“Teatro Lírico Catalán”, 17 de gener 
“Noticias” , 20 de gener 
“El Centro de Unión Republicana a Don Juan Palou y Coll”, 21 de gener 
“Verdi”, 28 de gener 
SUÁREZ BRAVO, F., Hansel y Gretel del maestro Kumperdink, 31 de 
gener 
“Telegramas: Massenet y Verdi”, 31 de gener 
LEÓN MOREAU, M., “La música en Barcelona” 
“La boda de la Princesa. Función de gala en el Teatro Real”, 13 de febrer 
“La donna é móbile”, 14 de febrer 
“Operas españolas”, 24 de febrer 
“Noticias”, 27 de febrer 
MUÑOZ, Eduardo, “Notas musicales. La ópera española”, 28 de febrer 
AMENGUAL, Bartomeu, “Desde Barcelona”, 1 de març 
NOGUERA, Antoni, “La ópera española”, 2 de març 
“Noticias del extranjero”, 7 de març 
“El género chico”, 15 de març 
“Bibliografía”, 22 de març 
ALMAGRO, Melchor, “Vida madrileña. Las noches del Real”, 24 de març 
“La ópera Mireya de Gounod”, 15 de març 
“Telegramas”, 25 de març 
“El maestro Giner”, 28 de març 
“Telegramas: Noticias varias”, 29 de març 
“Bibliografía”, 2 d’abril 
“Telegramas: Estreno”, 11 d’abril 
“Una ópera de Giner. El soñador. Argumento”, 13 d’abril 
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“Teatro”, 14 d’abril 
“Telegramas”, 15 d’abril 
“Otra ópera de Giner. El Fantasma”, 16 d’abril 
“Una ópera de Giner. Morel”, 20 d’abril 
“Telegramas. Nueva Ópera”, 28 d’abril 
“Otra ópera de Giner. Sagunto”, 1 de maig 
LA BRÉGE, T., “Carta de Buenos Aires”, 5 de maig 
“De las islas”, 5 de maig 
“Noticias: De la capital”, 7 de maig 
“Noticias: De la capital”, 16 de maig 
“Telegramas: Debut”, 20 de maig 
“Noticias: De las Islas”, 26 de maig 
LA BRÉGE, T., “Carta de Buenos Aires”, 5 de juny 
“Noticias: De la capital”, 18 de juny 
“Teatro”, 22 de juny 
“Noticias”, 27 de juny 
AMENGUAL, Bartomeu, “Desde Barcelona. Espectáculos”, 2 de juliol 
“Noticias”, 11 de juliol 
“En el ayuntamiento”, 25 de juliol 
 RIBERA, Antonio, “Desde Bayreuth”, 31 de juliol 
“Noticias”, 1 d’agost 
“Noticias”, 12 d’agost 
“Leyendas extranjeras. El buque fantasma”, 23 d’agost 
“Telegramas: Una ópera española”, 26 d’agost 
“Teatro del Buen Retiro de Madrid”, 28 d’agost 
“Teatros”, 10 de setembre 
“Noticias”, 13 de setembre 
“Noticias”, 14 de setembre 
“Obra por subasta”, 17 de setembre 
“Noticia”, 27 de setembre 
“Noticia”, 1 d’octubre 
“Sociedad y Corporaciones. Asistencia Palmesana”, 6 d’octubre 
“Teatros”, 16 d’octubre 
“Nuevas construcciones”, 18 d’octubre 
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“Noticias”, 19 d’octubre 
AMENGUAL, Bartomeu, “Desde Barcelona. Diversiones”, 24 d’octubre 
“Las óperas de Saint-Säens”, 26 d’octubre 
GÓMEZ CARRILLO, “Los bárbaros de Saint-Saens”, 1 de novembre 
“Telegramas. Elogios”, 4 de novembre 
E., “El maestro Granados y su nueva ópera”, 6 de novembre 
“El teatro de la Asistencia Palmesana”, 29 de novembre 
“La Arlesiana”, 4 de desembre 
“Una ópera sobre Chopin”, 5 de desembre 
“Revista teatral. Estrenos”, 10 de desembre 
“Noticias”, 29 de desembre 
AMENGUAL, Bartomeu, “Desde Barcelona. Teatros”, 31 de desembre 
 

NOTICIERO, EL 
“Noticias generales”, 6 de desembre 
 
 

1902 
ALMUDAINA, LA 

“El estreno de Los Pirineos”, 6 de gener 
“Noticia”, 10 de gener 
“Teatro Lírico”, 24 de gener 
“Noticia”, 24 de gener 
“Uetam en el Real”, 26 de gener 
“Teatre Líric”, 21 de gener 
“Teatro Lírico”, 1 de febrer 
“Noticia”, 2 de febrer 
“Teatro Lírico. Inauguración”, 2 de febrer 
“Teatro”, 9 de febrer 
“Notas del Teatro”, 13 de febrer 
NOGUERA, Antoni, “Revista musical: Hansel und Gretel”,  13 de febrer 
“Acontecimiento musical en Berlín”, 2 de març 
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“Telegramas. Una ópera nueva”, 7 de març 
“Noticia”, 10 d’abril 
“Noticias musicales”, 11 d’abril 
“Ensayo de la ópera Circe”, 7 de maig 
“Raimundo Lulio”, 28 de maig 
“Teatros”, 3 de juny 
LA BRÉGE, T., “Carta de Buenos Aires”, 17 de juny 
“Teatro Lírico”, 18 de juny 
“Comisión Provincial”, 2 de setembre 
“Teatro Principal”, 20 de setembre 
“Noticia”, 24 d’octubre 
“Noticia”, 31 d’octubre 
“Teatros: Lírico”, 31 d’octubre 
“Teatro Lírico”, 2 de novembre 
“Teatro Lírico”, 4 de novembre 
“Teatro Lírico”, 5 de novembre 
“Teatro Lírico”, 11 de novembre 
“Teatro Lírico”, 16 de novembre 
“Teatro Lírico”, 19 de novembre 
“Teatro. Teatro Principal”, 22 de novembre 
MITJANA, Rafael, “Música del porvenir. La trilogia del Rey Arturo”, 20 de 
desembre 
 

ROQUETA, LA 
“Joan Goula”, núm. 2, 31 de gener 
“Teatre Líric” , núm. 2, 31 de gener 
“Hansel und Gretel”, núm. 4, 28 de febrer 
“Sa companyia d’es Líric”, núm. 7, 15 d’abril 
“Sa companyia Bauzà-Simonet”, núm. 11, 15 de juny 
J. A. O., “Els aficionats de Palma”, núm. 19, 15 d’octubre 
E.O., “Companyia d’en Pep Ribas”, núm. 19, 15 d'octubre 
E.O., “Tribut a l’actor Carlo Duse i a l’empresari del Líric Pep Ribas”, 
núm. 19, 15 d'octubre 
J.T. “Sa companyia d’Òpera”, núm. 21, 15 de novembre 
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X., “Sa companyia d’el Principal” , núm. 22, 30 de novembre 
 

ÚLTIMA HORA, LA 
“Noticia”, 31 de gener 
“Noticia”, 29 d’octubre 
 
 

1903 
 
ALMUDAINA, LA 

“Teatro Principal”, 3 de gener 
“Noticias del extranjero: Oporto”, 27 de febrer 
“Noticias”, 8 d’abril de 1903 
“Teatro de La Protectora”, 13 de maig 
“Noticia”, 29 de maig 
“Teatro Lírico”, 7 de juny 
“Teatro Lírico”, 21 de juny 
“Noticia”, 20 de setembre 
“Teatro Principal”; 26 de setembre 
“Teatro Lírico”, 13 d’octubre 
“Teatro Lírico”, 31 d’octubre 
“Comisión Provincial”, 2 de desembre 
“Noticia”, 7 de desembre 
“Teatro La Protectora: inauguración”,  7 de desembre 
“Teatro Principal”, 14 de desembre 
“Teatro Principal”, 17 de desembre 
“Noticias”, 29 de desembre 
 
 

1904 
 
ALMUDAINA, LA 

“Teatros”, 1 de gener 
“Teatros”, 4 de gener 
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“Teatro Principal”, 6 de gener 
“Notas artísticas: Una nueva ópera de Puccini”, 8 de gener 
“Noticias”, 9 de gener 
“El arriendo del Teatro Principal”, 9 de gener 
“Velada musical”, 11 de gener 
AMENGUAL OLIVER, J., “El año teatral 1903, 16 de gener 
E.O., “Crónicas menudas. Las batutas”, 31 de gener 
“La subasta del Principal”, 31 de gener 
“Derrota de Puccini”, 4 de març 
“Teatro La Protectora”, 4 d’abril 
SUAREZ BRAVO, F., “Maestro Antonio Noguera”, 6 de maig 
“Teatro Lírico”, 2 de juny 
“Unión protectora mercantil”, 5 de juny 
“Teatros”, 24 de setembre 
“Teatro Lírico”, 3 de novembre 
“Teatro Principal”, 12 de novembre 
“Noticias”, 12 de novembre 
“Teatre Líric”, 14 de novembre 
“Un nuevo triunfo de Saint-Saens”, 7 de desembre 
“El abono del Principal”, 17 de desembre 
NOGUERA, Antoni, “Teatro Principal”, 19 de desembre 
“Una ópera del Kaiser”, 20 de desembre 
“Una nueva ópera de Leoncavallo. De Berlín”, 23 de desembre 
“La Fosca”, 24 de desembre 
“Teatro Principal”, 26 de desembre 
“Teatro Principal”, 30 de desembre 
 

NOTICIERO, EL 
“Teatre Líric”, 10 d’agost 
“Dando traspiés”, 12 d’agost 
“Noticias generales”, 20 d’agost 
“Del Teatro”, 31 d’octubre 
“Del Teatro”, 3 de novembre 
“Del Teatro”, 4 de novembre 
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“Del Teatro”, 5 de novembre 
“Sueltos y notas”, 7 de novembre 
“Del Teatro. En el Lírico”, 8 de novembre 
“Artistas del Lírico”, 10 de novembre 
“Del Teatro. En el Lírico”, 11 de novembre 
“Del Teatro. En el Lírico”, 14 de novembre 
“Del Teatro. En el Lírico”, 15 de novembre 
“Del Teatro. En el Lírico”, 17 de novembre 
“Comisión provincial”, 17 de novembre 
“Sueltos y notas”, 23 de novembre 
“Casino Unión Republicana”, 3 de desembre 
“Noticias generales”, 6 de desembre 
“Sueltos y notas”, 7 de desembre 
“Teatro Principal”, 17 de desembre 
MOSCÓN, “Del Teatro. En el Principal”, 20 de desembre 
MOSCÓN, “Del Teatro. En el Principal”, 22 de desembre 
MOSCÓN, “Del Teatro. En el Principal”, 24 de desembre 
MOSCÓN, “Del Teatro. En el Principal”, 29 de desembre 
 

LIBERAL, EL 
“Notas del teatro”, 2 de gener 
“Sueltos y Notas”, 23 de novembre 
“Noticias”, 2 d’ agost 
 

TARDE, LA 
“El gran triunfo de Leoncavallo”, 19 de desembre 
 
 
 

1905 
 
ALMUDAINA, LA 

“Teatro Principal”, 2 de gener 
“Como se ensayan las óperas para que gusten”, 5 de gener 
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“Noticias”, 6 de gener 
“Teatro Principal”, 6 de gener 
“Noticias”, 12 de gener 
“Asistencia palmesana”, 12 de gener 
VAN,“Una ópera española en Bruselas. Pepita Giménez de Albéniz”, 13 
de gener 
“Noticia”, 19 de maig 
“Óperas nuevas importantes de Humperdinck y de Massenet”, 25 d’agost 
SUAREZ BRAVO, F., “Revista teatral: Zazá, ópera en 4 actos de 
Leoncavallo”,  3 d’octubre 
“Teatros. Principal”, 11 d’octubre 
“Notas artísticas”; 14 d’octubre 
“Teatro Principal”, 17 d’octubre 
“Teatre Principal de Barcelona”, 18 d’octubre 
“Noticias”, 18 d’octubre 
“Notas artísticas”, 24 d’octubre 
“Teatro Lírico”, 4 de novembre 
 

NOTICIERO, EL 
MOSCÓN, “Del Teatro. En el Principal”, 2 de gener 
MOSCÓN, “Del Teatro. En el Principal”, 5 de gener 
MOSCÓN, “Del Teatro. En el Principal”, 7 de gener 
MOSCÓN, “De Teatros. En el Principal”, 9 de gener 
“De Berlín”, 11 de gener 
“Noticias generales”, 18 de gener 
“Sueltos y notas”, 28 de març 
 

ÚLTIMA HORA, LA 
“Teatros”, 28 d’octubre 
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1906 
 
ALMUDAINA, LA 

“El Círculo de Bellas Artes”, 25 de gener 
“Asistencia Palmesana”, 2 de març 
“Noticia”, 2 de març 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios”, 13 de març 
“Leoncavallo en Madrid”, 13 de març 
“Asistencia Palmesana”, 20 de març 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios”, 28 de març 
“Ópera inédita de Bizet”, 28 de març 
“La Protectora”, 30 d’abril 
“Noticia”, 5 de maig 
“Teatro Lírico”, 27 de juny 
“Comisión Provincial”, 12 de juliol 
“Comisión Provincial”, 22 d’agost 
“La temporada teatral de Palma”, 4 de setembre 
“Teatro Principal”, 14 de novembre 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios”, 4 de desembre 
 
 

1907 
 
ALMUDAINA, LA 

ARGOS, “Lecturas y Comentarios”, 1 de gener 
TORRANDELL, J. “Ecos de Barcelona: Amica”, 4 de gener 
“Teatro Principal”, 6 de gener 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios”, 8 de gener 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios: La ópera en el Real”, 21 de març 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios. La ópera de Berlín”, 29 de juny 
“Teatros. Principal”, 30 d’octubre 
“De sociedad”, 3 de desembre 
“Teatro Lírico”, 24 de desembre 
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1908 
 
ALMUDAINA, LA 

“El nuevo teatro del ensanche”, 18 de gener 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios: La ópera de Manén”, 4 de febrer 
“Teatros”, 8 de febrer 
“Teatro Lírico”, 17 de febrer 
MONTERO, L., “Richard Strauss en la Academia de Santa Cecilia”, 26 
de febrer 
“Teatros”, 16 d’abril 
“Teatros”, 10 de maig 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios: De música española”, 14 de maig 
“Teatros”, 24 de juny 
E.L.Ch., “La primera vez que Wagner oyó su Lohengrin”, 1 de setembre 
ARGOS, “Lecturas y comentarios: Anécdota de Mascagni”, 3 de 
setembre 
“Asistencia Palmesana”, 4 d’octubre 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios: Nueva ópera de Chapí”, 21 d’octubre 
“Ópera en el Principal”, 27 d’octubre 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios: Manén en Berlín”, 28 d’octubre 
“Teatro Lírico”, 14 de novembre 
ARGOS, “Lecturas y comentarios: la ópera italiana entre los yankis”, 25 
de novembre 
“La ópera de Saint-Saens. Los Bárbaros”, 5 de desembre 
“De sociedad”, 24 de desembre 
 

TARDE, LA 
“Teatrales. Principal”, 20 de desembre 
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1909 
 
ALMUDAINA, LA 

“Asistencia palmesana”, 2 de gener 
“Noticias de Barcelona”, 2 de febrer 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios: El centenario de Verdi”, 5 de febrer 
MENCHETA, “Noticias sueltas: Nuevas óperas en el Real”, 16 de febrer 
“Teatro Principal”, 12 de maig 
“Teatro Principal”, 20 de maig 
“Teatro Principal”, 25 de maig 
“Tannhaüser. Un estreno en Palma”, 27 de maig 
“Teatro Principal”, 1 de juny 
“Asistencia Palmesana”, 1 de setembre 
“Asistencia Palmesana”, 4 d’octubre 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios: Historia y leyenda”, 6 d’octubre 
MENCHETA, “Noticias sueltas: Homenaje a Strauss”, 6 d’octubre 
“El nuevo teatro”, 9 d’octubre 
“La próxima campaña”, 21 d’octubre 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios: La nueva ópera de Mascagni”, 5 de 
novembre 
“El Teatro Balear”, 4 de desembre 
 
 

1910 
 
ALMUDAINA, LA 

ARGOS, “Lecturas y Comentarios: Otra opereta del autor de La viuda 
alegre”,  11 de gener 
“Revista teatral: Colomba”, 19 de gener 
“Inauguración de la temporada en el Liceo”, 29 de març 
“Revista teatral: ópera vienesa en Madrid”, 1 d’abril 
FERRER GIBERT, Pedro, “Desde Barcelona”, 19 d’abril 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios: Una tragedia de Wagner”, 19 d’abril 
“De sociedad”, 30 d’octubre 
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ARGOS, “Lecturas y Comentarios”, 22 de novembre 
 

 
1911 

 
ALMUDAINA, LA 

FABRICIO, “Desde París. Don Quichotte”, 5 de gener 
“De Sociedad”, 17 de gener 
“Noticia”, 28 de gener 
“Teatro Principal”, 3 de febrer 
VIÑAS, Francisco, “Un artículo de Viñas. El Tristán e Isolda”, 9 de febrer 
“Teatro Principal”, 22 de febrer 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios”, 2 de març 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios: Venganza alemana”, 9 de març 
“Saint-Saens y Rossini”, 20 d’abril 
“Teatro Lírico”, 6 de maig 
OTAÑO S.J., N., “El homenaje a Pedrell”, 9 de juny 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios: La nueva ópera de Puccini”, 25 d’abril 
“Noticias de Barcelona. Nueva empresa del Liceo”, 31 d’abril 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios”, 18 de novembre 
“Teatro Balear”, 14 de desembre 
ARGOS, “Lectuas y Comentarios: La inmodestia de Mascagni”, 30 de 
desembre 
 

TARDE, LA 
“Richard Strauss. Una gran ópera”, 3 de febrer 

 
 
 

1912 
 
ALMUDAINA, LA 

“Noticias de Barcelona: Estreno de una ópera de Morera”, 18 de gener 
“Teatro Balear”, 31 de gener 
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“De sociedad”, 8 de febrer 
“Teatro Balear”, 26 de setembre 
“Teatro Balear”, 25 de setembre 
“Teatro Principal”, 27 de setembre 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios”, 12 d’octubre 
MENCHETA, “Noticias sueltas”, 13 d’octubre 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios: Parsifal en Barcelona”, 15 d’octubre 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios: El Caruso de los Pieles Rojas”, 30 de 
novembre 
“¿La Barrientos en Palma?”, 15 de desembre 
 

REGIÓN, LA 
“Notas teatrales”, 19 de febrer 
“Estreno en el Real”, 21 de febrer 
“Crónica social”, 7 de maig 
“Crónica social”, 12 de juny 
“De Teatros. Balear”, 25 de setembre 
“De Teatros. Balear”, 26 de setembre 
“De Teatros. Balear”, 27 de setembre 
“De Teatros. Balear”, 1 d’octubre 
“De Teatros. Balear”, 2 d’octubre 
“De Teatros. Líric”, 2 d’octubre 
“De Teatros. Balear”, 5 d’octubre 
“De Teatros. Líric”, 8 d’octubre 
“De Teatros. Líric”, 11 d’octubre 
“De Teatros. Líric”, 14 d’octubre 
 
 
 

1913 
 

ALMUDAINA, LA 
“Teatre Líric”, 1 de gener 
“Maria Barrientos”, 12 de gener 



151  

“Ópera nueva: Gala Placídia”, 16 de gener 
BUXAREL, “Noticias de Barcelona”, 18 de gener 
ARGOS, “Lecturas y Comentarios”, 22 de febrer 
“El centenario de Wagner”, 24 de maig 
“Teatro Principal”, 18 de setembre 
“Teatro Lírico”, 20 de setembre 
“Teatro Principal”, 24 de setembre 

 
 

1914 
 

ALMUDAINA, LA 
Dr. Aris, “Nuevo hijo ilustre de Palma”, 1 de gener 
BUXAREL, “Noticias de Barcelona: Estreno Parsifal”, 1 de gener 
“Teatros: el barítono Morro”, 3 d’abril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152  

5. SELECCIÓ DOCUMENTAL 
1. “Teatro Principal”, La Almudaina, 14 de desembre de 1903 
2. “Teatro Principal”, La Almudaina, 17 d’octubre de 1905 
3. “Teatro. Teatro Principal”, La Almudaina, 22 de novembre de 1902 
4. “Teatros. Principal”, La Almudaina, 11 d’octubre de 1905 
5. La Última Hora, 28 d’octubre de 1905 
6. J.T., “Sa companyia d’Òpera”, La Roqueta, núm. 21, 15 de novembre de 
1902 
7. “Noticia”, La Almudaina, 10 d’octubre de 1900 
8. “Amalia De Roma”, La Almudaina, 24 de novembre de 1900 
9. “Notas del Teatro”, La Almudaina, 4 de novembre de 1900 
10. Noguera, Antoni, “Notas del Teatro”, La Almudaina, 21 de novembre de 
1900 
11. Noguera, Antoni, “Notas del Teatro”, La Almudaina, 24 de novembre de 
1900 
12. “Teatros: Lírico”, La Almudaina, 31 d’octubre de 1902 
13. “Teatro Principal”, La Almudaina, 17 de desembre de 1903 
14. “Teatro Principal”, La Almudaina, 12 de novembre de 1904 
15. “Sueltos y Notas” a El Liberal, 23 de novembre de 1904 
16. Noguera, Antoni, “Teatro Principal”, La Almudaina, 19 de desembre de 
1904 
17. “Teatro Lírico. Inauguración”, La Almudaina, 2 de febrer de 1902 
18. “Teatro”, La Almudaina, 9 de febrero de 1902 



153  

19. “Teatros”, La Almudaina, 22 d’abril de 1889 
20 “Teatros”, La Almudaina, 13 de maig de 1889 
21. “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 6 de gener de 1894 
22. “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 10 de desembre de 1894 
23. “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 24 de novembre de 1895 
24. “Teatro Principal”, La Almudaina, 22 de febrer de 1911 
25. “Teatro Balear”, La Almudaina, 26 de setembre de 1912 
26. “Teatro Balear”, La Almudaina, 25 de setembre de 1912 
27. “Teatro Principal”, La Almudaina, 18 de setembre de 1913 
28. “Noticias”, La Almudaina, 8 d’abril de 1903 
29. “Teatro Lírico”, La Almudaina, 27 de juny de 1906 
30. El Liberal, 2 d’ agost de 1904 
31. “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 7 de maig de 1895 
32. “De la capital”, La Almudaina, 11 de desembre de 1889 
33. “Noticias”, La Almudaina, 1 d’octubre de 1901 
34. “Teatro Principal”, La Almudaina, 6 de gener de 1905 
35.  Herado de Baleares, 6 de novembre de 1897 
36. “Noticias”, La Almudaina, 29 de desembre de 1901 
37. “De la capital”, La Almudaina, 28 de desembre de 1889 
38. La Almudaina, 29 de desembre de 1903 
39. “El tenor Brotat”, Heraldo de Baleares, 14 de gener de 1897 
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40. “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 15 de gener de 1895 
41. “Telegramas”, Heraldo de Baleares, 11 de gener de 1896 
42. “Teatros”, La Almudaina, 1 de gener de 1904 
43. “Noticias”, La Almudaina, 8 de desembre de 1900 
44. “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 20 de desembre de 1894 
45. “Notas del Teatro”, La Almudaina, 4 de novembre de 1900 
46. “Teatro Lírico”, La Almudaina, 24 de gener de 1902 
47. “Notas del Teatro”, La Almudaina, 13 de febrer de 1902 
48. “Opera Nueva. La Tosca de Puccini” a La Almudaina, 19 de gener de 1900 
49. La Almudaina, 15 de juliol de 1900 
50. “Telegramas” a La Almudaina, 22 de gener de 1900 
51. “De teatros” a La Almudaina, 11 de setembre de 1900 
52. “Ensayo de la ópera Circe” a La Almudaina, 7 de maig de 1902 
53. Abril, Julio, “Crónica madrileña”, a Heraldo de Baleares, 24 de gener de 
1897 
54. “La crisis de la luz” a Heraldo de Baleares, 5 de novembre de 1894 
55. “La Clape del Real”a Heraldo de Baleares, 30 de novembre de 1894 
56. Gómez Carrillo, E., “París. La muerte de la Claque” a La Almudaina, 12 de 
gener de 1900 
57. “Desde Barcelona” a La Almudaina, 1 de març de 1901 
58. “El estreno de Los Pirineos” a La Almudaina, 6 de gener de 1902 
59. La Almudaina, 10 d’abril de 1902 
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60. “Noticias generales” a El Noticiero, 6 de desembre de 1901 
61. “El gran triunfo de Leoncavallo” a La Tarde, 19 de desembre de 1904 
62. “Richard Strauss. Una gran ópera” a La Tarde, 3 de febrer de 1911 
63. “Las óperas de Saint-Säens” a La Almudaina, 26 d’octubre de 1901 
64. R.C., “Los estrenos de París” a Heraldo de Baleares, 27 de desembre de 
1897 
65. “El teatro antiguo en París”a La Almudaina, 25 de juny de 1900 
66. “Una ópera del Kaiser” a La Almudaina, 20 de desembre de 1904 
67. La Almudaina, 5 de maig de 1906 
68. La Almudaina, 30 de maig de 1900 
69. La Brége, T., “Carta des de Buenos Aires” a La Almudaina, 12 de juny de 
1900 
70. “Teatro Principal” a La Almudaina, 20 de setembre de 1902 
71. La Almudaina, 3 de novembre de 1900 
72. “Teatro Principal” a La Almudaina, 14 de maig de 1889 
73. La Almudaina, 3 de novembre de 1900 
74. La Última Hora, 31 de gener de 1902 
75. La Última Hora, 29 d’octubre de 1902 
76. Heraldo de Baleares, 29 de desembre de 1894 
77. La Almudaina, 23 de maig de 1889 
78. Heraldo de Baleares, 7 de gener de 1894 
79. La Almudaina, 12 de novembre de 1904 
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80. La Almudaina, 8 de febrero de 1908 
81. Heraldo de Baleares, 12 d’octubre de 1894 
82. La Almudaina, 31 d’octubre de 1902 
83. “Comisión Provincial” a La Almudaina, 2 de desembre de 1903 
84. “Comisión Provincial” a La Almudaina, 10 de juny de 1900 
85. “Comisión Provincial” a La Almudaina, 19 de juliol de 1900 
86. “Comisión Provincial” a La Almudaina, 22 d’agost de 1906 
87. “Comisión Provincial” a La Almudaina, 12 de juliol de 1906 
88. Heraldo de Baleares, 13 d’octubre de 1894 
89. “Comisión Provincial” a La Almudaina, 2 de setembre de 1902 
90. Filemón, “Pepe Espinosa” a Heraldo de Baleares, 3 d’abril de 1897 
91. “Teatros. Principal” a  La Almudaina, 30 d’octubre de 1907 
92. E.O., “En Pep Ribas” a La Roqueta, núm. 19, 15 d'octubre de 1902 
93. La Almudaina, 9 de gener de 1904 
94. La Almudaina, 18 d’octubre de 1905 
95. La Almudaina, 14 de maig de 1909 
96. La Almudaina, 31 de gener de 1912 
97. La Almudaina, 20 de setembre de 1903 
98. “Noticia” a Heraldo de Baleares, 2 de desembre de 1894 
99. “Noticia” a Heraldo de Baleares, 27 de desembre de 1894 
100. La Almudaina, 10 de gener de 1902 
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101. La Almudaina, 17 de setembre de 1909 
102. El Isleño, 3 de maig de 1889 
103. Heraldo de Baleares, 6 de gener de 1895 
104. La Almudaina, 4 novembre 1900 
105. B., “Al Dia” a La Almudaina, 23 de maig de 1900 
106. La Almudaina, 22 de juny 1901 
107. Heraldo de Baleares, 15 d’octubre de 1897 
1089. La Almudaina, 17 de maig de 1889 
109. La Almudaina, 2 de desembre de 1889 
110. La Almudaina, 2 d’octubre de 1899 
111. Heraldo de Baleares, 12 d’octubre de 1894 
112. B., “Al dia. El Teatro – Circo” a La Almudaina, 3 de maig de 1900 
113. La Almudaina, 24 de gener de 1902 
114. La Almudaina, 2 de febrero de 1902 
115. La Almudaina, 10 de novembre de 1900 
116. X., “Teatre Líric” a La Roqueta, núm. 2, 31 de gener de 1902 
117. La Almudaina, 24 d’octubre de 1902 
118. La Almudaina, 24 de juny de 1908 
119. La Almudaina, 4 de desembre de 1909 
120. “De Teatros” a La Región, 1 d’octubre de 1912 
121. La Almudaina, 17 de febrer de 1900 
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122. La Almudaina, 26 de maig de 1901 
123. La Almudaina, 28 de juliol de 1900 
124. “Teatro de La Protectora” a La Almudaina, 13 de maig de 1903 
125. La Almudaina, 7 de desembre de 1903 
126. Sueltos y Notas, El Noticiero, 28 de març de 1905 
127. La Almudaina, 29 de novembre de 1901 
128. La Almudaina, 12 de gener de 1905 
129. La Almudaina , 20 de setembre de 1903 
130. La Almudaina, 2 de març de 1906 
131. La Almudaina, 10 de maig de 1900 
132. La Almudaina, 23 de setembre de 1900 
133. La Almudaina, 23 d’octubre de 1900 
134. La Almudaina, 11 de gener de 1904 
135. La Almudaina, 15 d’agost de 1900 
136. La Almudaina, 20 de gener de 1901 
137. La Almudaina, 29 de maig de 1903 
138. La Almudaina 19 d’agost de 1900 
139. La Almudaina, 8 de juliol de 1900 
140. Noguera, Antoni, “Teatros. Principal” a La Almudaina,  19 de desembre de 
1904 
141. Almanzor, “Notas de Arte” a La Almudaina, 30 de novembre de 1889 
142. Moscón, “De Teatros” a El Noticiero, 9 de gener de 1905 
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143. La Última Hora, 24 de novembre de 1900 
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1. “Teatro Principal”, La Almudaina, 14 de desembre de 1903 
Don José Espinosa ha recibido dos telegramas: uno de Milán, anunciándolo 
que ha sido contratado para la compañía de ópera el bajo Sr. Guido Cacialli; y 
el otro de Barcelona, adelantando que mañana se recibirán aquí la lista de los 
artistas y demás instrucciones y que el jueves estará aquí toda la compañía 
que debuta el sábado 19.  
 
2. “Teatro Principal”, La Almudaina, 17 d’octubre de 1905 
Teatros. Principal. Los ensayos no fueron suficientes y la Boheme de anoche 
no puedo llegar a la línea de lo bueno. Por lo contrario, hubo momentos de 
verdadera confusión.  
Es un caso curioso. De componentes aceptables surge un conjunto malo. ¿Qué 
es ello? Falta de unidad en la orquesta que ha perdido el primer violín por más 
desdicha, y en la escena, donde reina la anarquía. 
Anoche debutó en malísimas condiciones el barítono señor Arrighetti, cantante 
de voz bien timbrada, extensa, pastosa, y de figura arrogante y distinguida. 
Pudo ser aplaudido algunas veces, pero las circunstancias lo impidieron. 
El público siseó dos veces la interpretación total. Terminado el tercer acto, 
muchos espectadores aplaudiron y otros silbaron ruidosamente. Realmente el 
cuarteto no dió gusto ninguno. Y, en fin, acabó la obra ante una concurrencia 
indiferente.  
 
3. “Teatro. Teatro Principal”, La Almudaina, 22 de novembre de 1902 
Listado de los artistas de la compañía de ópera del maestro Petri. Maestro 
Director y Concertador- Don Vicente Petri. Primeras tiples dramáticas.- 
Consuelo Escrichi y Eilisa Laverony. Primera tiple Leggera.- Angelina Oms. 
Messo Soprano Contralto.- Enriqueta Guisteti. Primeros tenores absolutos.- 
Franco Cardinali, José Maristany y Julio Baloch. Primeros barítonos.- Joaquín 
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Aragó y Alfredo Conti. Primer bajo absoluto.- Giovanni Beltramo. Segundo 
bajo.- Augusto Borasti. Tenorino.- Fernando Rodati. Maestro de Coros.- 
Francisco Morey. Apuntador, Jacinto Guarni. Archivo, señor Vidal y Llimona. 
Director de escena, José Gassó. Director de la Banda, Andrés Gelabert. 
Sastrería, Juan Elias de Barcelona. 40 profesores de Orquesta.- 30 coristas de 
ambos sexos y además para las obras del gran repertorio 30 coristas de un 
Orfeón de Palma. 
Repertorio: La Empresa ha conseguido de la casa Vidal y Llimona poder 
representar la gran ópera del maestro Verdi, Otello y la reproducción de la 
aplaudida ópera del maestro Boito, Mefistófeles, Hugonotes, Ballo, Africana, 
Hernani, Pescadores di Perles, Roberto y otras del repertorio de la celebre 
Josefina Huguet. 
 
4. “Teatros. Principal”, La Almudaina, 11 d’octubre de 1905 
Esta noche debuta en el Teatro Principal la compañía del señor Castellano. Se 
pondrá en escena la ópera de Rossini «Il Barbiere di Siviglia», en cuya obra 
debutarán la soprano Gonzaga Saroglia; el tenor A. Franco; el bajo F. 
Vecchioni; el bajo cómico P. Petucci y el barítono I. Pompa. Dicha compañía 
estrenó el martes próximo pasado en el Teatro Novedades de Barcelona la 
opera «Demon».  
 
5. La Última Hora, 28 d’octubre de 1905 
Esta tarde ha salido para Barcelona el propietario y director de la compañía 
señor Castellanos, el cual estará de regreso el próximo viernes. El viaje del 
señor Castellano obedece exclusivamente al deseo de completar la orquesta 
con varios profesores y acompañar algunos artistas que quedaron en 
Barcelona. 
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6. J.T., “Sa companyia d’Òpera”, La Roqueta, núm. 21, 15 de novembre de 
1902 
Verdaderament interessants han estat les primeres dèu o dotze funcions de la 
present temporada, fetes per la Companyía d’Opera en el teatre Líric. El públic 
ha pres molta part en lo qu’ha succeit a dins l’escena, tant en questió de les 
obres com en la dels artistas. 
Fins ara duen cantades les óperes Bôheme, Gli Ugonotti, Cavalleria Rusticana, 
I Pagliacci, Rigoletto y Tosca. Del Trovador no’n parlem, en penes se pogué 
acabar el primer acte. Llevat de la darrera obra del eminent Puccini, totes les 
altres son molt conegudes y, com es regular, no mos n’hem d’ocupar. 
La Tosca, que va dur molta de gent al Lírico, sigué bastant discutida al vespres 
de l’estreno. Per uns es una gran cosa, qu’una vegada vista y provada, ha 
d’agrada extraordinariament; per altres, no val la pena de perde el temps en 
sentir una música sabia, pretenciosa, plena d’artificis y escrita més aviat per 
sorprendre la gent de poca nota, que per entussiasmar als vertaderament 
inteligents.  
Sa nostra opinió es que la Tosca mereix sentirse varies vegades, perque es 
segur que té bocins preciosos y es ben cert qu’en Puccini es homo de talent 
extraorinari y mai fará una tonteria.  
Però anem a lo interessant y primordial per noltros, qu’es presentar al lector els 
artistes qui constitueixen la Companyía d’en Baratta. Aquest es el mestre y es 
bastant conegut a Palma. Relament té una batuta enérgica, precisa y atenta a 
tots els detalls. Els nostros musics quant toquen baix de la seva direcció, 
semblen uns altres. Els cantants li están ben agrahits, perque mai los deixa de 
la ma acompanyantlos amb carinyo y extraodinari cuidado. A la Tosca ha fet 
miracles.  
El públic del Lírico concedeix el primer lloc a la tiple senyora Permi-Lery; dòna 
d’una hermosa figura y d’una veu ben timbrada que manetja amb seguredat y 
potencia. Es deixeble del notable mestre italià Permi que l’ha ensenyada amb 
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vertader amor. Avui es casa amb el seu fill que no la deixa mai. Val al pena de 
guardarla bé. Es una bona joia. Ha mostrat tenir molt de talent. 
Després d’aquesta artista qu’encara que jove y ha corregut teatres d’Europa y 
América, el públic divideix les seves predileccions entre en Tedeschi y la 
Minotti, dos joves novells, qui mereixen que la sort los favoresca. Ells se 
defensarán amb molt valentía. Tenen excel·lents condicions per anar enfora. 
Siguem amables y galants donant la preferencia a la Minotti. A les taules 
presenta una figura molt interessant. S’arregla amb gust y distinció, te una cara 
moníssima; posseeix una boca que fa somiar. Canta deliciosament, juguetetja 
amb les notes com amb bolles de vidre. Sempre se l’estaría escoltant. A 
vegades fins es dramàtica y sab salvar una situació. Recordi’s el final del tercer 
acte de Rigoletto. Liferen una calenta ovació. 
Presentem ara al nin de la companyí, en Tedeschi; en Tedeschini, com li 
hauríen de dir. Té vint y un anys; a dins les venes li corr sang americana, va 
neixe a Buenos Aires; es amo d’una veu seductora, delicadíssima; sent l’art 
amb intensitat, sobre tot el teatre; y tè molt de talent y bastanta ambició. Ses 
dones mos han dit qu’es guapo. Dons ja ho té tot. Li falta una cosa; 
experiencia. Això ho porten els anys. Tenguin compte qu’es el primer teatre 
serio que fa en Tedeschi. Acaba de sortir de l’òu. Y, a pesar de tot, hi ha 
moments que sembla un artista, tot un artista. Es veritat que ha estodiat molt. 
Un consei, no es deixi dur encara p’el vici de fer títeres demunt l’escena. Es 
massa jove. Això també ho donen els anys, y certa autoritat. De totes maneres 
sempre estará mal fet, artísticament parlant. 
De la senyora Berti, en penes en podem parlar. Li esbucaren el Trovador y no li 
va esser possible debutar amb una obra que estigués ben bé dins de les seues 
grans condicions de cantant. El papel d’Urbano an e’s Hugonots no es d’una 
vertadera contralt. Y la Berti ho es, pero tot d’una pessa. Per lo poc que mos ha 
ensenyat, ha d’esser de primera forsa.  
Quant en Puiggener se va pressentar a la Bohème, s’en emportá tot d’una el 
públic. El seu paper li escau divinament. El canta de bon de veres, per ventura 
massa. Y canta cada vespre. No es sab guardâ gens ni mica, enfloca tot el 
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torrent de veu a les notes agudes, y es possible qu’això li haja perjudicat la 
mitja veu y no li permeti frassetjar amb brillantés.  
La mateixa acullida tengué el baix Banquells, jove artista ja conegut del nostre 
públic. Potser ha adelantat més durant el temps d’ausència; evidenentment ha 
engrossat la veu y ha pres seguredat en l’emissió de les notes y en el caminar 
per les taules. L’han aplaudit molt en el Hugonots.  
L’artista que més mogut ha duit al públic, ha estat el tenor Vicentini. Per, ell ha 
estat tota la severidat, y noltros sabem com s’ha produhit aquest fenómeno. Es 
una indignidat, es una infamia qu’els assumptos d’empresa tinguin èco a dins la 
sala del teatro. An en Vicentini el feren xiular. Y es un jove absolutament 
simpàtic, perque es molt modest, coneix la música á fondo, se sab la partitura 
amb una gran seguredat, té tres o quatre notes agudes precioses, traballa amb 
convicció, es presenta humil però resolt a deixarse matar abans qu’abandonar 
el séu dever, qu’es el de cantar y fer tots els esforsos imaginables pera passar, 
ja que no seduesqui. Es un artista molt apreciable, y un homo que’s fa estimar. 
L’hem aplaudit amb gust. Li hem fet justicia. 
De tots els altres: la Claessens, la Botti, la Casals, la Robert, en Serazzi, en 
Roemu, en Leoni, y altres no’m parlarem extensament. Alguns son bastant 
dolents, altres son discretíssims. Cumpleixen modestament el séu ofici.  
Y encara no’ls hem anomenats tots. Falta citar en Querzé, tenor qu’ ha estat 
molt malalt de la gargamella y que l’empresa va sacrificar el día del Trovador. 
Ara l’esperam a l’Africana. Per ara no’m podem dir res més sino que vengué 
com el tenor de forsa de la Companyía.  
 
7. “Noticia”, La Almudaina, 10 d’octubre de 1900 
La pròxima temporada parece que ha cristalizado el proposito de traer una 
compañía de ópera, que tanto ha deseado el público. El telegrama recibido 
anocho por el Sr. Manera da por resulta la cuestión de la ópera. Formará parte 
de la companía lírica la tiple Da Roma y el tenor Iribarne que acaban de 
obtener en Barcelona halagadores éxitos en las nuevas obras Boheme y 
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Manon Lescaut (Massenet). El maestro concertador será el Sr. Baratta que 
desde que dirigió en Palma ha conseguido excelente renombre según afirman 
diarios de diferentes localidades.  
La casa Ricordi le ha concedito el permiso necesario para que pueda estrenar 
aquí estas dos óperas. La companía debutará con La Boheme, con 
decoraciones traidas de Italia y después, la segunda decena, Manon 
(Massenet). 
 
8. “Amalia De Roma”, La Almudaina, 24 de novembre de 1900 
La revista Album Salón publica el retrato de la tiple Amalia de Roma que 
trabaja actualmente con mucho aplauso en nuestro Principal, acompaña al 
fotograbado las siguientes línias: «La simpàtica artista cuyo retrato damos  a 
nuestros lectores, ha sido uno de los principales elementos con que ha contado 
la empresa del Teatro de Novedades durante la temporada de ópera italiana 
que acaba de terminar.  
De esbelta y elegante figura, rostro expresivo y maneras distinguidas, si su 
físico predispone favorablemente al público, sus cualidades artísticas, vocales y 
escénicas la proclaman una excelente intérprete del repertorio moderno, para 
el que muestra felices disposiciones. 
Su voz extensa y bien timbrada, de fácil emisión en el registro agudo, le 
permite cantar con la misma facilidad que al hablar. Cuida mucho la dicción, 
subrayando acentuadamente las palabras, algunas veces hasta con esceso. Se 
mueve también con naturalidad, con sentimiento exacto del personaje que ha 
de representar.  
En el Teatro de Novedades ha cantado el Faust de Gounod, La Boheme de 
Puccini y la Manon de Massenet, logrando en las tres obras grandes 
triunfos,(...). Porque la señorita De Roma sólo hace dos años que pisa los 
escenarios europeos, habiendo recorrido en tan breve espacio de tiempo los 
principales teatros de San Bruno, Turín, Napoles, Chieti, Bolonia, Lisboa y 
Sevilla.  
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La educación musical empezó en Buenos Aires, en donde debutó en el Teatro 
Argentino de La Plata y en Solís de Montevideo. Pero sólo Europa pudo oferir 
el verdadero bautismo en el que pasó a perfeccionarse en Napoles, luego en 
MIlán, en la escuela de Benvenuto Guagni, quien le hizo comprender el 
verdadero carácater de su voz que es el de la castiza soprano lírica.  
Joven, baila y en la plenitud de sus facultades, tiene ante si un buen porvenir, si 
sabe sacar constantemente partido de las lecciones de la experiencia y de los 
consejos de los inteligentes.» 
 
9. “Notas del Teatro”, La Almudaina, 4 de novembre de 1900 
Inauguración con regular entrada de la temporada de ópera del Teatro 
Principal. Se cantó La Boheme que desde su estrepitoso estreno en Barcelona 
había conseguido despertar la curiosidad de los mallorquines per conocerla. 
(...) Todos los artistas estuvieron acertadísimos sobretodo Sra. De Roma, con 
voz clara y bien timbrada, reune una escula de canto distinguida y un dominio 
de la escena notable por la parquedad y poca afectación. También la Srta. 
Canals (Musseta) conquistó simpatias de los concurrentes. Los Sr. Iribarne y 
Hernández aceptados con mil años por la concurrencia que tuvo aplausos para 
todos. Los coros mostraron alguna inseguridad, pero el Sr. Baratta dominó bien 
el partido.  
 
10. Noguera, Antoni, “Notas del Teatro”, La Almudaina, 21 de novembre de 
1900 
Anoche se verificó el beneficio de la primera tiple señorita De Roma, con La 
Boheme, que bien merecidamente ha caído en gracia a nuestro público. El 
teatro estaba animadsisimo y había verdadero deseo de demostrar a la 
beneficiada la admiración y la simpatía que por ella se siente.  
La hermosa obra de Puccini fué cantada con el ajuste de siempre y los artistas 
premidos con legítimos y frecuentes aplausos. Al presentarse en escena la 
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señorita De Roma recibió un expresivo saludo de la concurrencia y una ruidosa 
ovación después de cantar las piezas anunciadas en obsequio de los abonados 
y del público. Se echaron a volar infinidad de palomas, y quedó el escenario 
completamente, cubierto de ramos y flores.  
La artista recibió además valiosos reglaos y numerosas felicitaciones de sus 
admiradores, que son muchos. El triunfo de la señorita De Roma es uno de los 
más legítimos que hemos presenciado en nuestro teatro. Tratánse de la artista 
de más perfecta escuela de canto y de gusto más exquisito que hemos 
conocido en muchos años y sobre todo de una artista absolutamente 
respetuosa con los textos é indicaciones de las particelas, y en estos tiempos 
de libertad artística, esa abnegación por si sola es un mérito innegable que no 
nos cansaremos de elogiar.  
La felicitación que desde estas columnas le enviamos y los deseos de que en 
su carrera artística vea á menudo los escenarios qu epise tan colmados de 
flores como lo estuvo anoche el del Principal, son sincerísimos por nuestra 
parte.  
 
11. Noguera, Antoni, “Notas del Teatro”, La Almudaina, 24 de novembre de 
1900 
Amalia De Roma. La revista Album Salón publica el retrato de la tiple Amalia de 
Roma que trabaja actualmente con mucho aplauso en nuestro Principal, 
acompaña al fotograbado las siguientes línias: «La simpàtica artista cuyo 
retrato damos  a nuestros lectores, ha sido uno de los principales elementos 
con que ha contado la empresa del Teatro de Novedades durante la temporada 
de ópera italiana que acaba de terminar.  
De esbelta y elegante figura, rostro expresivo y maneras distinguidas, si su 
físico predispone favorablemente al público, sus cualidades artísticas, vocales y 
escénicas la proclaman una excelente intérprete del repertorio moderno, para 
el que muestra felices disposiciones. 
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Su voz extensa y bien timbrada, de fácil emisión en el registro agudo, le 
permite cantar con la misma facilidad que al hablar. Cuida mucho la dicción, 
subrayando acentuadamente las palabras, algunas veces hasta con esceso. Se 
mueve también con naturalidad, con sentimiento exacto del personaje que ha 
de representar.  
En el Teatro de Novedades ha cantado el Faust de Gounod, La Boheme de 
Puccini y la Manon de Massenet, logrando en las tres obras grandes triunfos. 
Porque la señorita De Roma sólo hace dos años que pisa los escenarios 
europeos, habiendo recorrido en tan breve espacio de tiempo los principales 
teatros de San Bruno, Turín, Napoles, Chieti, Bolonia, Lisboa y Sevilla.  
La educación musical empezó en Buenos Aires, en donde debutó en el Teatro 
Argentino de La Plata y en Solís de Montevideo. Pero sólo Europa pudo oferir 
el verdadero bautismo en el que pasó a perfeccionarse en Napoles, luego en 
MIlán, en la escuela de Benvenuto Guagni, quien le hizo comprender el 
verdadero carácater de su voz que es el de la castiza soprano lírica.  
Joven, baila y en la plenitud de sus facultades, tiene ante si un buen porvenir, si 
sabe sacar constantemente partido de las lecciones de la experiencia y de los 
consejos de los inteligentes.» 
 
12. “Teatros: Lírico”, La Almudaina, 31 d’octubre de 1902 
Esta, es general, es que La Boheme de anoche no supera las interpretaciones 
hasta ahora aplaudidas. Algún artista es mejor que sus iguales de otras veces; 
algún otro es inferios. Desde luego la mayoría se inclinó a favor de la tiple 
Palermi-Lery que, además, es muy bonita, y del barítono Puiggener. (...) El 
tema de discusión fue el tenor Tedeschi. ¡Es tan joven y tan primerizo!En fin: ni 
tan malo ni tan excelente como se decía. Poquita voz, pero cantante 
inteligente. Confesemos que el local no le favorece nada. Hoy se repite La 
Boheme, y es posible que tengamos que rectificar en bien nuestra primera 
impresión.  
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13. “Teatro Principal”, La Almudaina, 17 de desembre de 1903 
Hemos recibido los programas anunciadores de la Compañía de ópera italiana 
que ha de debutar el sábado próximo en el Teatro Principal, bajo la dirección 
dle maestro Arturo Baratta.  
He aquí el elenco artístico, por orden alfabético.  
Maestros directores y concertadores. – Don Arturo Baratta y don José Mur. 
Maestro sustituo y de coros.- Don José Pascual. Sopranos.- Señorita Luisa 
Bressonier, señora Inés Cirri-Lippi, señora Maria Corti y señorita Adela Tabac. 
Mezzosoprano y contralto.- Señorita Elisa Belli. Sopranos y comprimarias.- 
Señorita Elvira Izquierdo y señora Maria Sciuto. Tenores.- Señor Pedro 
Barsellini, señor Pedro Bolbena y señor Francisco Granados. Barítonos.- Señor 
Antonio Balart, señor Leopoldo Borgioli y señor José Gil Rey. Bajos.- Señor 
Guido Gacialli, señor Agustín Calvo y señor Baldomero Guardiola. Tenores 
comprimarios.- Señor José Masip y señor José Sciuto. Maestro de coros.- 
Señor José Pascual. Director de escena.- Señor José Bugatto. 28 Coristas de 
ambos sexos, 40 Profesores de orquesta. Sastreria.- Pelegrina Maltesta. 
Archivo.- Señores Vidal Llimona y Boceta. Decorado, propiedad de la 
Compañía. 
El repertorio es el siguiente: Boheme, Favorita, Tosca, Cavalleria rusticana, 
Pagliacci, Carmen, Africana, Ballo in Maschera, Ugonotti, Aida, Faust, 
Trovador, Lucia di Lammermor y estrno de la opera de gran espectáculo en 
cuatro actos del maestro Giordano, Andrea Chenier, estrenándose un precioso 
decorado pintado exprofeso en Milán por el celebre pintor escenógrafo Ercole 
Sormani. 
La entrada general es á 1,25 pesetas, y la del paraíso á 0,90 pesetas. La 
butaca valdrá 2, 25 pesetas. 
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14. “Teatro Principal”, La Almudaina, 12 de novembre de 1904 
La empresa de nuestro primer coliseo recibió del maestro Baratta una carta de 
Milán en la que les da noticia de las contratas hechas para formar parte de la 
compañía de ópera que ha de trabajar en el Principal en la temporada que 
empezará el 15 del próximo diciembre. 
Será el maestro director de dicha compañía don arturo Baratta; la soprano 
dramàtica doña Emma Angelini, la soprano lírica doña Amalia de Roma, 
primeros tenores: Prieto Ferrari, Iribarne y De Colli y barítono el renombrado 
Guillermo Carusón. 
En la próxima semana llegará el decorada de La Tosca y de La Boheme, y esta 
última será probablemente la primera que pondrá en escena, en la que se 
presentarán la de Roma e Iribarne que en temporadas anteriores 
entusiasmaron á nuestros dilettantis. 
 
15. “Sueltos y Notas” a El Liberal, 23 de novembre de 1904 
La próxima semana llegará la tiple Amalia de Roma, tan aplaudida y apreciada 
de nuestro público. La Sra De Roma trabaja actualmente en el teatro de Torino, 
consiguiento grandes opvaciones con la ópera Tosca. El hecho de anticipar su 
llegada a Palma, se debe a sus deseos de descansar. A finales de setmana 
también llegará el tenor Iribarne, apreciado también de nuestro público.   
 
16. Noguera, Antoni, “Teatro Principal”, La Almudaina, 19 de desembre de 
1904 
Sólo la palabra desencanto puede expresar exactamente la impresión del 
público numeroso que acudió al teatro la noche del sábado, debut de la 
Compañia que dirige el maestro Baratta. 
Estaba anunciada la ópera Bohème interpretada por la De-Roma é Iribarne, 
artistas que la estrenaron en la misma escena hace tres ó cuatro años. El 
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público quedó encantado, Iribarne y la De-Roma crearon ante nosotros tan 
simpáticos papeles y á todos pareció que la Mimi era tal cual la ofreció la linda 
soprano y Rodolfo tal como lo representaba el gallardo tenor. Y ningún otro 
tenor llenó después la medida; y de las sucesivas sopranos ninguna alcanzó 
desde el principio al fin y tanto es el gesto, en la indumentaria como en la figura 
y en la voz la alabanza completa y unànime. En una escena podía alguna para 
algunos superarla, en un arranque y en el sentimiento de una frase ó en la 
sonoridad de una nota vencerla; pero el recuerdo de la De Roma acababa 
siempre por triunfar sin discusión. 
He escrito ya la palabra, clave del supremo encanto: quien vencía á cada 
contienda era el recuerdo de la De-Roma. Ahora, en la última batalla, en la del 
sábado, la misma De Roma y hasta el propio Iribarne fueron rendidos por aquel 
invencible recuerdo. 
Estas líneas entrañan la significación de la severidad suma con que los trató el 
mismo público de tres años atrás. Y es preciso decirlo porque es la verdad y 
para consuelo de los angustiados artistas. En presencia de la realidad, surgió el 
desencanto. 
Es fuerza decir, pues, que la Bohème de ahora es poco más, poco menor, 
parecida á las otras. No fué impecable, como no lo ha sido ninguna de las que 
hemos visto y oido en Palma. Yo lo aseguro: hubiérase cantado por la De-
Roma é Iribarne con perfección igual á otras veces, y también salieran 
derrotados. Nadie puede luchas ventajosamente con un recuerdo, con la 
pureza, con la idealidad de un recuerdo. En éste se desvanecen los defectos, y 
se acrecientan las perfecciones, tanto más cuanto más sea el tiempo que lo 
purifique. El recuerdo ha sido fiel al público. Con él se ha quedado. 
Con todo no es justo ocultar que los años no han pasado en balde para la 
hermosa tiple. Su voz algo ha desmerecido; aquella su voz blanca había de 
deslucirse forzosamente. La tersura, sobre todo en los registros extremos, ha 
desaparecido resueltamente y para siempre. Y ¡oh poder de la Vida! la 
señorita, delicada y dulce, se ha convertido en señora de líneas más 
acentuadas y en cuya silueta distinguida empieza á dibujarse los contornos de 
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un provenir definitivo. Acaso haya ganado en esbeltez y belleza de mujer 
elegante. La De-Roma, no obstante, es la cantatriz fina, de buen gusto, segura 
de su labor, inteligente y parca.  
El señor Iribarne no ha cambiado en un ápice. Sin embargo el notable artista no 
ahonda en la psicología de los públicos. Si lo hiciera para la repetición de sus 
tiriunfos, aparecería igual, exactamente igual, y siempre ante el mismo público. 
Cualquier modificación, si no es mejor, si no es un detalle perfeccionado, un 
progreso, le restará elemento de victoria. El menor cambio quita fidelidad al 
original, al que el espectador lleva impreso en su memoria. Entonces éste se 
desilusiona y cree que la transformación decadente es radical; hasta en la voz 
halla deficiencias. Y no es cierto. Iribarne no ha perdido ninguna de aquellas 
notas que tantos aplausos le conquistaron en nuestro teatro. Sobre todo sigue 
siendo tan suave y tan sobrio en la Bohème. 
¡Ah, si yo puediera entrar aquí en filosofias y explicaciones! Acaso resultara 
que los cambiados somos nosotros; porque hemos oído otra música y porque 
nos es ya demasiado familiar, la, apesar de todo, principalmente de los 
ejecutantes, preciosa Bohème. 
Sólo después del tercer acto los concurrentes á palcos y plateas dejaron en 
plena libertad á los entusiastas ingenuos y sinceros de las alturas. Mitigóse un 
poco la severidad de las pecheras blancas y las manos enguantadas 
aplaudieron benévolamente. La repetición se impuso. Y lo positivo es que ni la 
rigidez primera ni el calor tardío estaban justificados. 
Exceptuada la señorita Aceña, los demás artistas – Puiggener, Calvo,- son 
gente conocida. Tiempo queda para hablar de ellos con algún detenimiento. La 
tiple citada no superó ninguna Musseta aplaudida en este Teatro. Su voz 
muestra distintas facetas, que unas veces se adaptarn al espíritu de la frase y 
otras no. Su dueña no puede distraerse un instante, sin que se le escape por 
un registro no bien apropiado en aquel momento. Yo quiero, con todo, elogiar 
su debut victorioso, aunque no se deduzca así de la actitud seria del público. 
Toda mi severidad la dirijo hoy contra unas decoraciones feísimas y un 
descuido imperdonable en la escena. Y sálvense esta vez coros y orquesta.  
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17. “Teatro Lírico. Inauguración”, La Almudaina, 2 de febrer de 1902 
No nos detendremos en hablar de la ópera de Puccini porque es ya bien 
conocida de nuestro público, á pesar de habarse representado hace 
escasamente un año; estas notas se referirán solamente á la interpretación que 
bajo la esperta batuta del maestro Goula, padre, obtuvo anoche la obra.  
El primer lugar en el éxito alcanzado débese, sin duda al veterano maestro 
(Goula), quien conserva todas sus energías, como en sus mejores tiempos, y 
hasta se nos antoja mejorado, mas justo y sin aquella tendencia á las 
exageraciones efectistas que eran en caracteristica.  
El seño Iribarne continua conservando las simaptias del público que supo 
aganarse el año pasado, precisamente en la misma ópera. Fué justamente 
aplaudido en el primer acto.  
La señorita Grassot parecíanos una excelente artistia que seguramente 
alcanzará muchos éxitos en otras obras de más empuje, sin que esto signifique 
que le discutamos el primer lugar entre los cantantes que ayer pisaron las 
flamantes tablas del Lírico. 
A pesar de habarser encargado inicialmente de las parte de Mussette, la 
señorita Bardi, por indisposición de la señorita Homs, desempeñó con gracia y 
sin aspavientos exagerados su cometido. Igualmente el señor Aragó hizo un 
Marcello interesante y los demás artistas contribuyeron á la unidad del 
conjunto. El final del segundo acto tuvo que repetirse entre atronadores 
aplausos.  
En otra ocasión trataremos de demostrar como la orquesta y los coros 
contribuyeron admirablemente y de manera principalisima al éxito de las obras 
modernas y como se impone la necesidad de dar á las masas todo el pretigio y 
la importancia que antes usurpaban y acaparaban los cantantes. (...) 
Conténtense los lectores con saber que la impresión general fué favorable á 
todos y que nadie duda de que la presente campaña será notable.  
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18. “Teatro”, La Almudaina, 9 de febrero de 1902 
El lleno del Teatro Lírico recompensa la notable labor del maestro Goula, que 
llenó en su noche de beneficio. (...) La labor notable del maestro es 
extraordinaria, acreedora de aplausos del público. La orquesta la componen 
profesores de tanto talento, tan músicos, tan expertos, que llegarán a la altura 
que se pusiera la batuta que les dirije. Nuestro más entusiasta aplauso para la 
orquesta del Lírico. 
 
19. “Teatros”, La Almudaina, 22 d’abril de 1889 
Obtuvo una interpretación acceptable dadas estas condiciones y especialmente 
en el segundo y tercer actos. Los coros mal, como de costumbre y sucederá 
siempre así, mientras no se apele al sistema de traerlos del continente, para 
castigar la desidia y el abandono que trabajan los coristas de esta ciudad. 
Entre los artistas que anoche se presentaron algunos ya son conocidos y 
juzgados por este público; tales la Srita. Verges y el Sr. Gasparini.  
El barítono Sr. Carbonell es un artista de fama merecida que ha logrado 
consolidarla en teatros importantes. En la penúltima temporada del Liceo de 
Barcelona obtuvo éxitos muy lucidos en Aida, Ugonotes y sobre todo en 
Carmen que el inteligente artista español borda con toda suerte de detalles 
musicales y escénicos. Canta con valentía, tiene una voz simpàtica y 
caudalosa y se mueve en las tablas con arte y desembarazo. Por esto sin 
duda, fue el primero que anoche rompió la indiferencia del público, recogiendo 
freqüentes y unànimes aplausos. 
Sra. Ferni (Vicenzica) (...)En absoluto se puede afirmar que sorprende y 
encanta, el artificio, la limpieza exquisita y la delicadeza inimitable con que 
canta su particella. Uniendo a esto una voz agradable y un temple de artista 
que siente y expresa con fervor desde los arranques más fuertes y dramáticos, 
hasta los tonos más sutiles y primorosos de la ternura, alcanzó anoche un 
verdadero triunfo, que hubiera sido todavía mayor a no notarse en la orquesta y 
en los coros, la inseguridad propia de la falta de ensayos. 



175  

En cuanto al Director Sr. Vehils, no podemos decir más que parabienes, pues 
él evitó anoche un fiasco, gracias a los esfuerzos inauditos con que sacó a flote 
la parte de conjunto... 
 
20. “Teatros”, La Almudaina, 13 de maig de 1889 
Según se nos asegura esta semana empezarán los ensayos de la ópera de 
gran espectáculo L’Ebrea para representarla en uno de los días de la próxima 
semana. Nos parece que la Empresa hace bien en poner obras grandes, 
aprovechando la ocasión de tener un cuarteto que desde hace tiempo las está 
presentadno en Barcelona, recogiendo grandes aplausos. 
 
21. “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 6 de gener de 1894 
La dicha llegó anoche para los abonados a las funciones de ópera (de algún 
modo se las ha de llamar) del Teatro Principal. Después de ensayos de gran 
actividad fue rebelada Freyschutz (la octava del abono de la tercera decena). 
Sr. Petri se ha redimido con esta después de la temporada de “alfalfa musical” 
que había de propinar las tres o cuatro temporadas anteriores. El público 
deseaba conocer esta obra. Se nota que la obra ha sido estudiada con amor 
por todos, tanto aquí que la orquesta y los coros no parecian los mismos del 
otro dia. Lástima Sr Morales y Sr Meroles que no estuvieron en plenas 
facultades, debido a una indisposición anterior. El público ha de comprender 
incluso le tributó sinceros aplausos. Coros y orquesta bien. La puesta en 
escena  muy aceptable. Esta noche la segunda representación.  
 
22. “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 10 de desembre de 1894 
La Favorita ha pasado a mejor vida, no por la representación de ayer, sinó 
porque el público está harto de música con melodias con las que se 
adormecieron nuestros padres. Si las empresas no se formaran en Palma a 
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ultima hora, para salir del paso, en vez de acudir a un repertorio gastado por lo 
conocido, se darían a conocer al público óperas cuya aparición han sancionado 
los públicos cultos como el Otelo de Verdi y Cavalleria Rusticana de Mascagni. 
No queremos que se nos diga que no se representan debido a los exagerados 
derechos editoriales de las casas Ricordi y Sonsoña y que son el motivo de los 
naufragios de los excelentes deseos de las empresas que se suceden en el 
Principal. El público de Palma cuando se le presentan novedades paga sin 
regatear y toda Palma desfila por el teatro. Prueba de esto la tienen en la 
temporada teatral de la Cobeñas. Si la empresa estima sus intereses procure 
que la temporada no decaiga con Favoritas y otros lastres lírico-cursi italiano.  
 
23. “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 24 de novembre de 1895 
El público abandonó la sala mustio y decepcionado. Nunca se había 
presenciado en el Teatro Principal desastre mayor. Algunos momentos hacian 
recordar que se cantaba Aida de Verdi (la obra más grande del siglo según 
quin escribe). Mal el coro y la orquesta, también mal algunos cantantes. Con 
este bagaje artístico y sin ensayos no se pueden poner en escena obras como 
la Aida, sin protestas del público. La empresa o su representante tiene 
suficientes motivos para saber que Palma no es Villabrutanda, que el público 
tiene refinado gusto musical y que debió tener más respeto por el Coliseo que 
le arrendó la Diputación, donde por fortuna no deben escuchas 
manifestaciones como esta y que seguramente se repetirá esta noche. 
Lamentable que algunos artistas fuesen llevados con la obra al foso. Muestras 
de simpatia que arrancó el Sr. Aragó y la Srta. Blanchart aventajada discípula 
de Juan Goula. El cuerpo de baile mal. 
 
24. “Teatro Principal”, La Almudaina, 22 de febrer de 1911 
Primera función de la compañia juvenil de opereta en este teatro se vió 
animada por numerosa concurrencia especialmente en el patio, ocupadas 
todas las localidades.  
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25. “Teatro Balear”, La Almudaina, 26 de setembre de 1912 
Carmen ha dado a Elena Fons fuerte pretigio. Ayer al escuchar los pasajes de 
ópera por la artista que en ella ha brillado en los principales teatros del mundo. 
Teatro Gruigñol és un procedimiento para ofrecer con brevedad y economia, lo 
que antes requeria una velada completa y un puñado de dinero.  
 
26. “Teatro Balear”, La Almudaina, 25 de setembre de 1912 
Hoy debut de la tiple Elena Fons, el tenor Enrico Goiri, Vicente Tarazona 
(barítono) y el maestro director y concertador señor Sendra. El repertorio es 
ópera española e italianas comprimidas (Teatro Guigñol) y canzonetas y cantos 
regionales por Elena Fons.  
 
27. “Teatro Principal”, La Almudaina, 18 de setembre de 1913 
Ayer llegaron la tiple Cassini, el empresario artístico de Carlos Mestres y las 
primeras partes de la compañia.  
 
28. “Noticias”, La Almudaina, 8 d’abril de 1903 
Don Francisco Morey salió hacia Barcelona para ir a Zaragoza de director de 
coros de una compañía de ópera. 
 
29. “Teatro Lírico”, La Almudaina, 27 de juny de 1906 
Esos ultimos dias ultimando una compañia de ópera para una serie de 
funciones en el Teatro Lírico. Compañia mitad indigen, mitad extraña. Se 
compane de los elementos del país, los que trabajan en la Asistencia 
Palmesana y La Protectora y los elementos que han de venir de la Península 
son: la tiple Sra. Robert, la tiple ligera Sra. Caso, la contralto Sra. Foix y el 
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tenor Sr. Morera. La compañía dará dos funciones por semana. Estará dirigida 
por los profesores Sr. Segura y señor Morey. Debutará el viernes con la ópera 
La Favorita. Los precios son económicos: 65 céntimos la entrada general. 
 
30. El Liberal, 2 d’ agost de 1904 
Los dias 10 y 11 de agosto la compañía de aficionados de la isla cantaran en el 
Teatro Lírico las óperes La Favorita y Faust. Listado de la compañía es: 
Maestro director: Pablo Coll. Director artístico: Juan Nadal. Tiples: Maria 
Gresler y Marcelina Izquierdo. Tenores: José Fernández, Joaquín Ferrer, 
Sebastian Pons, Arnaldo Amengual. Barítonos: Juan Palou y Matias Morro. 
Bajos: Antonio Terrassa y Adolfo Piña. 30 coristas mixtos y 30 profesores de 
orquesta. 
 
31. “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 7 de maig de 1895 
Ha obtenido un gran éxito en la corte. Así lo escribe el diari La 
Correspondencia de España: “Al presentarse en escena el insigne Uetam, el 
público le tributó una ovación delirante. Cantó nuestro insigne compatriota un 
aria de bajo, inédita, de la ópera I Lituani, del inmortal Ponchielli, escrita 
expresamente para Uetam. A petición del numeroso público, nos hizo oir dos 
preciosos stornellos napolitanos con la maestría y el gusto peculiar en tan 
distinguido cantante.” 
 
32. “De la capital”, La Almudaina, 11 de desembre de 1889 
Nuestro paisano el distinguido bajo Sr. Riera, como sabe el público, canta 
actualmente en el primer Teatro de Liorna en Italia, ha sido objeto de cariñosas 
distinciones con motivo de su beneficio. A continuación traducimos algunos 
fragmentos de la prensa de aquella población que se ocupan del novel artista. Il 
Telegrafo dice: «Debemos por la carencia de tiempo y de espacio limitarnos á 
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decir pocas palabras sobre el beneficio del bajo señor Riera. El teatro estaba 
lleno, como suele estarlo en noche de fiesta. Los aplausos fueron fragorosos, 
insistente durante la opera I Puritani, para la señorita TOrresella, y para el 
beneficiado señor Riera. El mismo Sr. Riera fué otra vez muy aplaudido en la 
romanza Addio, mio bene que tuvo que repetir. Llamado con insistencia al 
proscenio le fueron presentados preciosas coronas y objectos de valor.» 
Il Popolano, por su parte, añade: «Aquella opera maravillosa del Orfeo de 
Catania, fué representada nuevamente en el Politenma, para complacer el 
deseo de los muchos admiradores del artista Miguel Riera, el cual la escogió 
para su beneficio. – Es inútil decir que tanto la ópera cuanto el nombre de 
nuestro simpático cantante reclutó un público selecto y numeroso.- Apenas 
apareció Riera en el escenario se inició una estrepitosa salva de aplausos, que 
se repitieron muy prolongados al final del ária, Cinta de flores, bella como la 
escribió Giusti, después nuestra y después cantada como el nuestro; de aquí 
que no produzca ninguna sorpresa la entusiasma ovación al bien entonado 
artista cuya voz robusta en algunas notas llega á la plena frescura. Mas el 
público inteligente, hizo sonar un aplauso triunfal en el duo Suoni la tromba 
intrépita y en la ejecución de la romanza titulada Mio bene del chiarissimo  
maestro Goula, español, por su buen discípulo Miguel Riera que la cantó en 
gracia, con verdadera pasión. Fué una verdadera fiesta y Riera mereció las 
flores, las coronas, las alhajas, ricos regalos y los aplausos de todo el público 
que sabe recompensar el verdadero mérito de un perfecto cantante». 
 
33. “Noticias”, La Almudaina, 1 d’octubre de 1901 
En la lista de la compañía de ópera que ha de actuar en el Teatro Real de 
Madrid figuran como primeros bajos nuestros paisanos don Francisco Uetam y 
don Miguel Riera.  
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34. “Teatro Principal”, La Almudaina, 6 de gener de 1905 
Con la siempre joven ópera de Gounod Faust celebró su beneficio el 
distinguido bajo, señor Riera. El numeroso público que acudió á la función, 
aplaudió con verdadera simpatía á nuestro paisano llamándole varias veces á 
la escena. OCmo en noches anteriores las nutridas palmadas de la multitud 
obligáronle á repetir la serenata, que fué coronada con largos é insistentes 
aplausos. – Una vez terminada la obra- sin el quinto acto- apareció Riera, 
vestido de frac, y cantó con mucho cuidado y acierto la romanza de Salvator 
Rosa, cuya fina labor arrancó á la concurrencia aplausos calurosos que 
hicieron levantar el telón bastantes veces. El notable artista fué obsequiado por 
sus numerosos amigos y admiradores con bonitos y valiosos regalos.  
 
35.  Herado de Baleares, 6 de novembre de 1897 
Debut en el Teatro Real de Madrid dia 14 con Lohengrin del bajo mallorquín Sr. 
Riera. 
 
36. “Noticias”, La Almudaina, 29 de desembre de 1901 
Reseña que publica Las Noticias de Barcelona explicando el debut del tenor el 
Sr. Piña en el Liceo con la ópera La Africana, dedicando las siguientes líneas, 
que La Almudaina repudia por tratarse de un paisano: «Y damos fia a estas 
impresiones, recogidas por el pasillo del gran teatro, haciendo constar que el 
bajo Sr. Piña, que también debutaba anoche, dijo muy bien su parte.» 
 
37. “De la capital”, La Almudaina, 28 de desembre de 1889 
Hemos leido en los periódicos de Sevilla frases muy lisonjeras dedicadas á 
nuestro paisano el Sr. Rubí, barítono que está contratado para cantar en el 
Teatro de San Fernando de aquella ilustrada capital. Uno de dichos periódicos 
«La Revista de espectáculos» dice textualmente, al hablar de la representación 
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de la ópera Hernani, que cantó el Sr. Rubí la romanza del segundo acto 
divinamente y en el tercer acto arrebató al público de tal modo que hubo que 
repetir el concertante y le hicieron salir cinco veces á la escena. El mencionado 
periódico estima, al resumir su relato, que el Sr. Rubí obtuvo la ovación más 
colosal y más justa que puede treibutarse á un artista. 
 
38. La Almudaina, 29 de desembre de 1903 
El interés de la velada y también el motivo que llevó buena concurrencia al 
Principal, fué el «debut» del barítono mallorquín señor Balaguer. Hizo un 
Valentino, nada tímido, cosa propia en un principiante, sino decidido y con 
arrogancia. En el cuarto acto, dos veces fué interrunpido por los aplausos. Al 
finalizar se le hizo una cariñosa ovación. El joven Balaguer salvó los escollos y 
esto es mucho en uno que debuta. Puede estar satisfecho de la acogida que se 
le dispensó anoche, máximo si se tiene en cuenta como estaban los ánimos. 
 
39. “El tenor Brotat”, Heraldo de Baleares, 14 de gener de 1897 
Fragmentos de la prensa de Zaragoza, donde se habla del tenor Brotat. En el 
diario de avisos” dice: “ha rebelado al público bellezas no apercibidas de la 
ópera y primores tan apasionados como artísticos y reales de la interpretación”. 
El sr Brotat actuando en Cavalleria Rusticana, se manifiesta a la altura de un 
verdadero artista. También la Alianza aragonesa habla de él.  
 
40. “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 15 de gener de 1895 
Reproducen que dice la publicacion El Defensor de Granada del tenor Sr Brotat 
(paisano) con motivo de haber cantado con Kupoer, Faust y Lucrecia Borgia. 
Citan el text literal (...): Sr. Brotat muy buena voz y excelente escuela de canto, 
demostrando haber hecho un buen estudio del difícil papel de Faust. Se ganó 
el público desde el principi y destaca también sus buenas dotes como actor. 
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Artista de mucho éxito que trae a la memória a Gayarre, por el dulce timbre de 
su voz media y por la artística expresión de muchas frases. Fue muy aplaudido.  
 
41. “Telegramas”, Heraldo de Baleares, 11 de gener de 1896 
Madrid 11, 01:15h. Debut del tenor mallorquín Simonetti en el Teatro Circo de 
Price. Ovacionado por el público en toda la ópera del maestro Bretón.  
 
42. “Teatros”, La Almudaina, 1 de gener de 1904 
La Protectora. Beneficio de la tiple Magdalena Ramis con la opereta La cara de 
Dios y la romanza de la ópera Raimundo Lulio. 
 
43. “Noticias”, La Almudaina, 8 de desembre de 1900 
Dentro de la programación de la velada extraordinaria que se celebra en La 
Protectora se interpretaron varias áries de ópera como, La Favorita, 
interpretadas por el Sr. Prohens.  
 
44. “Entre bastidores”, Heraldo de Baleares, 20 de desembre de 1894 
Teatro Principal. Compañía de ópera italiana. Función para hoy. La Africana. A 
las 19,30h. Entrada general: 1,25 pts y Paraiso 0,75 pts. Dirigida por el maestro 
Petri. 
 
45. “Notas del Teatro”, La Almudaina, 4 de novembre de 1900 
Inauguración con regular entrada de la temporada de ópera del Teatro 
Principal. Se cantó La Boheme que desde su estrepitoso estreno en Barcelona 
había conseguido despertar la curiosidad de los mallorquines per conocerla. 
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(...) Todos los artistas estuvieron acertadísimos sobretodo Sra. De Roma, con 
voz clara y bien timbrada, reune una escula de canto distinguida y un dominio 
de la escena notable por la parquedad y poca afectación. También la Srta. 
Canals (Musseta) conquistó simpatias de los concurrentes. Los Sr. Iribarne y 
Hernández aceptados con mil años por la concurrencia que tuvo aplausos para 
todos. Los coros mostraron alguna inseguridad, pero el Sr. Baratta dominó bien 
el partido.  
 
46. “Teatro Lírico”, La Almudaina, 24 de gener de 1902 
El empresario de este teatro el señor Cussini cuya inauguración de temporada 
tendrá efecto el día 1º de Febrero próximo remitió ayer la lista de los principales 
artistasque han de cantar las óperas, La Bohème, Hansel y Gretel y Lohengrin. 
Cantarán La Bohème: las señoritas Grassot y Homs, señores Iribarne, tenor; 
Baldarsari y Aregó, barítonos; Rossato y Barba, bajos.Tomarán parte en 
Hansel y Gretel: señores Baldasari, barítono; señoritas Chivers Blasco, Bardi 
Agreti y Homs. 
Interpretarán Lohengrin: señoritas Grasso, tiple y Agresti, contralto; señores 
Iribarne, Aregó, Rossato y Barba. 48 profesores de orquesta, 38 coristas de 
ambos sexos, coro de niños y banda.Directores artísticos: don Juan Goula 
(padre) y don Juan Goula (hijo). Los artistas, orquesta y coros que han de 
cantar dichas obras son los mismos que las han cantado en el Liceo de 
Barcelona. El decorado, sastrería y atrezzo, será todo nuevo y corre á cargo de 
la casa Elias de Barcelona quien lo remitirá á Palma el miércoles próximo. A 
continuación publicamos los precios de las entradas y localidades diarios y por 
abono, que regirán en la próxima temporada.  
 
47. “Notas del Teatro”, La Almudaina, 13 de febrer de 1902 
Revista musical. Hansel und Gretel per Antoni Noguera. (...) El haberse dado á 
conocer por la empresa del teatro Lírico la hermosa obra de Humperdinck, y 
haverse accedido, por fin, á lo que hace tiempo suplicabamos, este es, que se 
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diera ante todo la organización de la campaña artística, compensa las muchas 
deficiencias que en otro orden de cosas hemos notado y nos damos por 
satisfechos. Ya sabemos que muchos no opinan de la misma manera. ¿Qué 
hay que hacer? Nunca llueve á gusto de todos... 
 
48. “Opera Nueva. La Tosca de Puccini” a La Almudaina, 19 de gener de 1900 
Roma, 15 de enero. Acaba de acabar el estreno de la nueva ópera del maestro 
Puccini La Tosca, libreto escrito sobre la celebrada obra de Sardou por el poeta 
Giacosa. (...) La sala del Teatro Constanti donde se ha estrenado la Tosca 
ofrecía un aspecto imponente. (...) CUando el maestro Leopoldo Mugnene, que 
dirigia la orquesta empuñó la batuta, reinava en el teatro un silencio profundo y 
de una emoción intensa. 
 
49. La Almudaina, 15 de juliol de 1900 
El maestro Mascagni, autor de la ópera Cavalleria Rusticana se encuentra en 
Roma organizando una orquesta con la que irá en breve a París con el 
propósito de tocar exclusivamente obras italianas. Y ver si puede combatir el 
monopolio que a la capital francesa ejercen ahora los maestros compositores 
alemanes. 
 
50. “Telegramas” a La Almudaina, 22 de gener de 1900 
Estreno. Madrid 21 a las 2’50m. En el Teatro Real se ha estrenado la ópera 
Raquel, original del maestro Bretón. El maestro fue ovacionado. El tercer acto 
es muy hermoso y los restantes obtuvieron un éxito bastante frio 
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51. “De teatros” a La Almudaina, 11 de setembre de 1900 
Comenta la lista de la compañía de ópera que ha de actuar en el Teatro Real 
durante la próxima temporada y a partir de la primera decena del mes de 
noviembre. Sopranos: Avelina Carrera, Maria Barrientos, (...) La empresa 
anuncia los estrenos de la temporada en Madrid con: La Tosca, Fedora, 
Werther, El Oro del Rin, Sigfrido y el Crepúsculo de los dioses.  
 
52. “Ensayo de la ópera Circe” a La Almudaina, 7 de maig de 1902 
Madrid 7 a las 0,45. Teatro Lírico se ha celebrado el ensayo general de la 
ópera Circe. Restulado brillantísimo. Asistieron gran número de aficionados, 
críticos, poetas y escritores. El primer acto ha agradado con decorados y trajes 
de gran efecto. Musicalmente inspirado y ricamente instrumentado, de labor 
fina y de sabor español. 
 
53. Abril, Julio, “Crónica madrileña”, a Heraldo de Baleares, 24 de gener de 
1897 
El Real ha tardado en quitarse la amargor de la ópera wagneriana “El buque 
fantasma” y algunes decepciones que han hecho sufrir a la empresa. La prensa 
extrangera y barcelonesa habló muy bien de Sanson y Dalila, y piensan que 
incluso se quedaron cortos. ¿Se preguntan cual és el mejor acto de esta? Dice 
que al público gustó más el primero que ninguno de los otros  y es el mejor. El 
fragmento más apasionado fué el duo de la seducción del segundo acto. En 
algunos Saint-Saens recuerda el clasicisme de Beethoven y Bach. Inspiración, 
originalidad y ambiente abundan en esta obra. La obra no ha podido ser 
cantada con más gusto y más acierto por parte de los intérpretes. Los heroes 
fueren nuestra compatriota la Srta Salvador y el tenor Garselli.  
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54. “La crisis de la luz” a Heraldo de Baleares, 5 de novembre de 1894 
En el Teatro Real: a las 20 horas los focos del arco voltaico de la entrada del 
teatro estaban a oscuras el dia del estreno de Massini en Lohengrin. La 
empresa dijo que la compañía había dicho que no habría luz hasta las 2h, por 
tanto se suspendia la representación. El público fué desalojado casi a la fuerza. 
Los dilettanti protestaron que el Lohengrin a oscuras habría sido de un 
marcadísimo caràcter wagneriano digno de ser imitado en el propio teatro de 
Bayreuth. Los informantes cuentas que antes el teatro tenia su propia 
instalación de alumbrado eléctrico.  
 
55. “La Clape del Real”a Heraldo de Baleares, 30 de novembre de 1894 
Madrid 30-9,40m. Anoche se promovió un escandaloso tumulto en el paraíso 
del Real provocado por las intemperancias de la claque, que fueron recibidas 
con muestras de desagrado entre el público imparcial (….). La claque 
interpérrita, quiso cumplir contra viento y marea su elevada y ruidosa misión, y 
entonces se produjo un alboroto monumental enarbolándose los bastones. 
Hubo carreras, sustos, gritos de dolor, desmayos y confusión indescriptible. No 
sin esfuerzo pudo después de largo rato imponer orden la policía, llevando a 
cabo detenciones.  
Se censura la conducta de la empresa que quieras no quieras, trata de imponer 
las óperas que se cantan en el Regio coliseo. El público del quinto piso que es 
uno de los más inteligentes de Europa no quiere pasar por movimiento mal 
hecho. Si la empresa no depone su actitud y las autoridades no garantizan el 
derecho de aprobar o desaprobar a los que pagan, escenas como la de anoche 
se reproducirán con dolorosa frecuencia. 
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56. Gómez Carrillo, E., “París. La muerte de la Claque” a La Almudaina, 12 de 
gener de 1900 
La desaparición mañana de la institución secular la “claque”, “los alabarderos 
del éxito”. En tiempos de Molière eran los artífices de la moda teatral, los 
afortunados del éxito y amos de la fortuna. (...) La institución ha degenerado. 
Hoy en París estos son empleados subalternos sin criterio aparente. En los 
teatros libres los directores los escogen y les impone la obligación de hacer 
aplaudir una pieza cualquiera mediante un sueldo modesto. Cuando se va el 
director, se va el claqueur supremo. Sus abuelos tenian el puesto para toda la 
vida, y al morir lo legaban a un hijo o sobrino amestrado en el arte. En cuanto a 
los jefes de alabarderos de los teatros oficiales, Opera, Opera Cómica, 
Francés, Odeón, etc., son llamados por el ministerio de Bellas Artes, y cobran 
del presupuesto como cualquier director general. Asisten a los ensayos, no por 
discutir, sinó porque el director de escena les indica los momentos en que se 
han de entusiasmar. No tienen el consuelo de estar mejor pagados. Tampoco 
tienen la excusa de fabricar éxitos y de salvar empresas. Por tanto (según 
anuncia Le Temps en la segunda edición), el ministro Leygues los suprimirá. 
Estos son los primeros miembros del cuerpo secular que desaparecerán, todo y 
siendo los más humildes.  
 
57. “Desde Barcelona” a La Almudaina, 1 de març de 1901 
Se han extinguido los últimos ecos de la compañía de ópera que actuó en el G 
ran Teatre del Liceo en la temporada de invierno de noviembre a medidados de 
febrero. Solo queda un recuerdo de esta. (...) Provoca sueño a los que se 
dormian con o La Valkiquia de Wagner, placer risueño a los que encontraban 
algunos en el Hannsel e Gretel de Humperdinck,  franca y alborotada risa a los 
que se perdieron en la “Iris” de Mascagol por un timo líric. (...) Fue un placer de 
anticuario a los que gustó el tenor Palet a La Favorita, un  deleite efímero para 
los que prefirieron La Bohème, Mignon y otras obres por el estiol.  La Traviata, 
Carmen  y otras muchas más fueron representadas en esta temporada en el 
Liceo.  
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58. “El estreno de Los Pirineos” a La Almudaina, 6 de gener de 1902 
Barcelona 5 a las 2,45. En este momento termina la representación de la ópera 
Los Pirineos, letra de Victor Balaguer y música de Felipe Pedrell. La obra ha 
obtenido un buen éxito, habiéndose hecho repetir algunos fragmentos; 
obligando a salir al maestro Pedrell a la escena repetidas veces, durante la 
representación y en los finales de todos los actos. La excesiva duración del 
espectáculo ha impedido que se repitieran trozos de la ópera. La ovación final 
fué grande y hubiera sido más entusiasta, pues el público del Liceo es amigo 
de retirarse temprano. En criterios generales, la ópera representa un gran paso 
en la ópera nacional. Continene hermosos fragmentos, alguno demasiado 
extenso. Los artistas, excepto pocos, la han representado bastante mal. A 
causa de esto, fue imposible hacerse cargo de algunos trozos, si bien, esto 
revalora más el éxito franco de la ópera.  
 
59. La Almudaina, 10 d’abril de 1902 
Amadeo Vives trabaja para hacer un nuevo Don Juan, ópera en cuatro actos y 
un epílogo. El poema será un transcrito del famoso Tenorio de Zorrilla. 
 
60. “Noticias generales” a El Noticiero, 6 de desembre de 1901 
Estreno en el Teatro Lírico de Milán la ópera del compositor francés Saint-
Saens titulada Elena, puesta por per primera vez en escena el invierno en el 
Casino de Monte Carlo. Laobra consiguió un gran éxito.  
 
61. “El gran triunfo de Leoncavallo” a La Tarde, 19 de desembre de 1904 
Dicen de Berlín que desde la mejor época el gran maestro alemán Ricardo 
Wagner no se había alcanzado en aquella capital un triunfo artístico tan 
inmenso, tan legítimo, tan colosal como el que en la noche del martes próximo 
pasado alcanzó en el teatro Real de la Ópera, el maestro compositor italiano 
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Leoncavallo, con su nueva ópera Rolando de Berlín, habiéndose observado 
que uno de los más entusiastas y aplaudidores concurrantes al citado coliseo 
era nada menos que el mismo emperados Guillermo II en persona. Para 
comprender el interés que tenía el público berlinés en la nueva ópera del 
notable autor de la magnífica obra I Pagliacci, tan conocida en Barcelona, que 
por un palco del piso principal se llegó á pagar el exhorbitante precio de 4.500 
pesetas y de 80 á 100 por las butacas de platea. La creación musical de 
Leoncavallo, que fué objeto de una de las más grandes ovaciones conocidas 
en Berlín, contiene, según todos los criterios, una colección de melodías 
realzadas por una instrumentación digna del inmortal Wagner, de cuya escula 
va resultando el maestro italiano un excelente imitador. 
 
62. “Richard Strauss. Una gran ópera” a La Tarde, 3 de febrer de 1911 
El estreno de la nueva ópera de Ricardo Strauss, El caballero de las rosas, 
celebrado en Dresde ha sido un gran acontecimiento artístico. El caballero de 
la rosa es una obra graciosa y ligera, en la que el gran compositor ha 
abandonado sus orientaciones para, unido al poeta Hofmannsthal, escribir una 
ópera donde todo es lindo, amable, y en el fondo algo filosófico. El personaje 
principal, la mariscala, después de haber saboreado las últimas delicias de un 
amor que endulza el ocaso de su hermosura, dice: «Saber tomar y saber 
guardar, con un corazón ligero y unas manos ligeras. Saber guardar y saber 
dejar, tal es el secreto.» Este es el pensamiento fundamental de la ópera, y en 
él se han inspirado el poeta y el músico. La mariscala, cuando llega la hora del 
crepúsculo de los amores, se eclipsa suavemente y deja que el conde Octavio 
sea feliz, satisfaciendo la gran pasión que en su pecho reemplaza á los 
caprichos livianos. El gran maestro, á quien acompañaba su esposa, asistiío al 
estreno desde un palco. Terminada la ópera, fue llamado á escena 23 veces. 
Los críticos musicales dicen que señala un nuevo aspecto del talento de 
Strauss. Es, según ellos, una obra un poco desconcertante, graciosa, ligera, de 
gran colorido muy melódico y de música á la vez sabia y sencilla. Todos 
reconocen que el éxito ha sido inmneso.  
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63. “Las óperas de Saint-Säens” a La Almudaina, 26 d’octubre de 1901 
Madrid 25, a las 9,30. La ópera del maestro Saint-Saens estrenada en la gran 
ópera de París no ha tenido tan gran éxito como Sansón y Dalila. Se titula Los 
Bárbaro y la letra es de Sardou Gihensi. La crítica considera los números más 
notables el duo del segundo acto y el bailable del último.  
 
64. R.C., “Los estrenos de París” a Heraldo de Baleares, 27 de desembre de 
1897 
Sapho de Massenet que ha estrenado la Calvé en la Opera còmica. El libreto 
se presta poco para una ópera. La acctión es monótona y poco teatral, con 
cuatro interminables actos y pocas ocasiones para lucier el talento del 
compositor. Creen muchos que el libreto es lo de menos, erros por desgracia 
muy extendido y que da lugar a fracasos como el de Massenet. Fracaso de 
esta su última ópera. La partitura no consigue convencer a nadie. 
 
65. “El teatro antiguo en París”a La Almudaina, 25 de juny de 1900 
Grandioso espectáculo de una plaza de toros, llena de una multitud entusiasta 
animada de mil sentimientos diversos que se traducen en gritos y 
exclamaciones constantes, debió hacer pensar a alguien que algo así debieron 
ser los circos antiguos. La prohibición de las corridas de toros dió cuerpo a la 
idea de utilitzar los circos taurinos de la vecina República como lugar propio 
para las representaciones dramáticas a la antigua, que no serán las primeras, 
ya que se ven precedidas de las hechas en Arlés i en Beziéres, pero tendrán la 
ventaja de hacer accesibles a todo el mundo. La obra elegida és Mireille de 
Mistral y Gounod. El crico de París-Eenghien está ya transformando 
convenientemente en un escenario de 24 metros por 12 metros de profundidad. 
Las decoraciones son las mismas usadas en Arlés. Pintadas por Diosse, se 
tratan de dar la impresión de la realidad hasta donde sea posible.  
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66.  “Una ópera del Kaiser” a La Almudaina, 20 de desembre de 1904 
Por personas intimamente relacionadas con el famoso maestro Leoncavallo he 
adquirido algunos detalles relativos al ensayo general de la ópera Rolando 
cuyo libreto ha sido escrito por el Kaiser. Únicamente asistieron á la prova unos 
cuantos personajes importantes. La entrada había sido vedada, contra 
costumbre, á los críticos teatrales. La sala del teatro de la Ópera Imperial 
estaba casi desierta. El Emperador Guillermo, acompañado de Leoncavallo, del 
representatne de la casa Sonzogno, del ministro de la Casa Real, M. Lucanus; 
del intendente general del teatro y de varias personas de la alta sociedad de 
Berito, presenciaron atentamente el ensayo, haciendo las indicaciones que 
juzgaron oportunas. La impresión que produjo el Rolando fué excelente; el 
Emperador aplaudió varias veces. La música de Leoncavallo es inspiradísima. 
El vestuario y la mise en scene representan en razonable capital. No se han 
escatimado gastos en la presentación de la obra.  
 
67. La Almudaina, 5 de maig de 1906 
Estreno. Inauguración del teatro Covent Garden con la ópera Tristan e Isolda. 
 
68. La Almudaina, 30 de maig de 1900 
En el teatro de la Ópera de Nueva York se ha representado “Carmen” por la 
compañía compuesta exclusivamente de negros. Los espectadores eran todos 
negros, los hombres vestian de frac y las mujeres vestian vistosos trajes 
descotados. Los actores fueron muy aplaudidos, a pesar de que el canto dejó 
mucho que desear.  
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69. La Brége, T., “Carta des de Buenos Aires” a La Almudaina, 12 de juny de 
1900 
Como Argentina es el país de la igualdad de rasero social, poco han durado los 
buenos, pues más adinerados que esperaron turno, han podido ocupar las 
localidades abandonadas, con gran alegria del empresario. Como siempre la 
lista de artistas es de gran cartel. Canta este año, nuestra antigua conocida, la 
contralto Guerrini, la tiple ligera Suvicher (...) y el director de orquesta maestro 
Venzo. La temporada se estrenará con Mefistófeles, seguida por Aida. 
 
70. “Teatro Principal” a La Almudaina, 20 de setembre de 1902 
El empresario Sr. Espinosa está estudiando las combinaciones para ofrecer al 
público una serie de espectaculos, cuya diversidad y buena presentación sean 
cualidades que traigan las simpatías del público. 
 
71. La Almudaina, 3 de novembre de 1900 
Comprendo que la unica manera de tener el apoyo del público era contratar 
compañías dignas del Teatro Principal y del público de Palma. (...) No he 
reportado en gastos ni sacrificios. (...) Después de muchos percances he 
conseguido formar una buena compañía de ópera italiana y he conseguido 
satisfacer por derecho de propiedad 5.000 pesetas para los estrenos de 
Boheme y Manon. (...) Creo haber hecho todo lo que puede hacer un 
empresario que obra de buena fe. A ti ilustrado público te toca hacer el resto y 
en ti espera y confia este humilde servidor.  
 
72. “Teatro Principal” a La Almudaina, 14 de maig de 1889 
Una curiosa aplicación del sufragio universal va a poner en práctica la 
empresa; pues en los prospectos anunciadores de la función que se verificará 
esta noche aparece la siguiente nota: “Habiendo manifestado varias personas 
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el deseo de que se represente a la major brevedad posible L’ Ebrea unos, y 
otros Gli Ugonotti, la Empresa, al objecto de contestar a la mayoría de los 
concurrentes, y secundado los deseos manifestados por la prensa, ha resuelto 
entregar una papeleta a cada concurrente en el momento de tomar la entrada 
con los nombres de las dos óperas depositando en un cajón la que prefieran. 
Dicho cajón lo tendrán los porteros y antes de concluir la función se hará el 
escrutinio para saber á cual de las dos prefiere el público. Los señores 
abonados podrán recojer de la taquilla las que les pertenezcan”. Con 
que...¡ciudadanos! ¡a votar!. 
 
73. La Almudaina, 3 de novembre de 1900 
La empresa se ve obligada a causa de los grandiosos gastos que reporta esta 
obra a aumentar los precios para el público no abonado. 
 
74. La Última Hora, 31 de gener de 1902 
Queremos un Lírico democrático i sobretodo que no se contrasten demasiado 
los asistentes por la pertenencia a una clase u otra. 
 
75. La Última Hora, 29 d’octubre de 1902 
Con el afán de desterrar el género chico de este Teatro y otros espectáculos 
inferiores la empresa no ha puesto reparo, a pesar de las perdidas obtenidas 
con Vitalini, en hacer nuevos sacrificios y contratando en Milán notables artistas 
para que el cuadro escénico sea superior y ofreciendo al público obras nuevas 
como Don Giovanni i Tosca esta última de unas condiciones económicas que 
tan solo en las principales capitales puede ponerse en escena. Sería 
verdaderamente sensible que por no responder el público terminara la 
temporada a los tres o cuatro días de empezada.  
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76. Heraldo de Baleares, 29 de desembre de 1894 
Siendo muchas las personas que no pueden asistir al teatro por las noches, 
recomendamos a la empresa del T. P. que anuncie alguna función la tarde del 
día primero del año y el día de Reyes. 
 
77. La Almudaina, 23 de maig de 1889 
Ya no tenemos ópera. Anteayer anunció la empresa que persistia en el nuevo 
abono para diez funciones. Ayer otro anuncio derogó el anterior y supimos que 
la empresa, no habiendo podido encontrar un bajo para cantar los Hugonotes, 
daba por terminadas las representaciones en el Principal. Semejante noticia ha 
sido acogida con disgusto por los aficionados, que deseaban oir en la citada 
ópera á la Ferni y a Gasparini y Carbonell. Por nuestra parte sentimos también 
la suspensión, que nos priva de tan aprecialbes artistas, y una vez más 
lamentamos que subsistan las deplorables circunstanias en que se halla 
nuestra capital por lo que á espectáculos teatrales se refiere. A este paso no va 
á haber empresa posible, ni, aun haibéndola, se encontrarán artistas que 
quieran contratarse para Palma.  
Ayer expresamos nuestro sentimiento por la terminación de las funciones de 
ópera en el Teatro Principal, y hoy debemos añadir que también la han sentido 
grandemente los artistas, los cuales se han visto muy contrariados por la 
resolución de la empresa.  
Según hemos podido averiguar, á esta última debe agradecerse 
exclusivamente el inesperado final de la temporada, pues sabemos que por 
parte de algunas personas de esta capital y con aprobación de los artistas, se 
hicieron verdaderos esfuerzos para logar que continuasen las 
representaciones. Pero todo fué en vano. El motivo de obstinarse en finjir la 
empresa obstáculos insuperables, no fué otro, según por ahí se dice, que un 
compromiso contraido para hacer venir una compañía de opereta. Ante esto se 
estrellaron los buenos deseos de unos y los ofrecimientos de otros, las razones 
y las súplicas... La temporada se acabó y la empresa, con su tenacidad é 
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inquebrantable firmeza, se hizo acreedora á los elogios que el público en masa 
le tributa.  
 
78. Heraldo de Baleares, 7 de gener de 1894 
La empresa no se cuida de lo que promete al público que paga y deseando 
apurar la paciencia de los abonados para que estos guarden de aquella 
gratísimo recuerdo, valiéndose de la indisposición del Sr. Meroles aprovecha 
para quitarle la 3a representació a la obra de Weber, seguramente porque es la 
que ha sido menos maltratada en la presente temporada, para endilgarle la 
décima de Carmen. (...) ¿Hasta cuando has de abusar Empresa de nuestra 
paciencia? 
 
79. La Almudaina, 12 de novembre de 1904 
La empresa de nuestro primer coliseo recibió del maestro Baratta una carta de 
Milán en la que les da noticia de las contratas hechas para formar parte de la 
compañía de ópera que ha de trabajar en el Principal en la temporada que 
empezará el 15 del próximo diciembre. 
 
80. La Almudaina, 8 de febrero de 1908 
El empresario señor Gelabert viaja a Barcelona para preparar futuras 
campañas. Para los últimos dias de Carnaval tiene proyectado dar seis 
funciones de ópera, si resulta factible que pase a Palma parte importante de la 
compañía del Liceo de Barcelona, coros y orquesta inclusiva a fin de poder dar 
las seis funciones sin necesidad de perder tiempo alguno para los ensayos y 
preparación de las obras. 
Si el público acoje con simpatia el proyecto y le presta su apoyo, estoy 
dispuesto a que deje esa corta temporada un gratisimo recuerdo, puesto que 
no voy a lucrar, sinó a ofrecer un buen espectáculo; por eso será breve, de lo 



196  

bueno poco, para satisfacer al público que tanto nos ha favorecido en la 
temporada anterior.  
 
81. Heraldo de Baleares, 12 d’octubre de 1894 
Sucédense las temporadas teatrales y salvo contadísimas excepciones, las 
compañías que desfilan por los escenarios del Circo y del Principal lejos de 
fomentar la afición y afilar el gusto, contribuyen poderosamente a extraviarlo. 
Los pocos que se dedican a explotar negocios teatrales, ponen el grito en el 
cielo al ver desierta la sala de espectáculos y dando las boqueadas la taquilla, 
revolvíendose airados contra el público que se queda en casa, sin reparar que 
ellos son causa única de su justificada ausencia.  
La formación de artistas tiene su época determinada, para formar un cuadro de 
compañía. Si se deja pasar la oportunidad se forma con artistas desperdigados, 
generalmente de desecho. Ensáyanse las obras a paso de carga, se visten 
mal, la música se canturrea. El público de Palma acude al teatro siempre que el 
espectáculo le llama la atención y aunque por su aislamiento tiene escasas 
ocasiones para comparar, no carece de intuición y de buen gusto. 
Las empresas formadas sobre una base de especulación han de ir 
precisamente a la bancarrota. Es preciso que las empresas se dediquen con 
más conocimiento de las cosas del teatro a la formación de las compañías y 
evitarán debuts como el de anoche. Falta un empresario.  Hasta que Palma no 
encuentre al hombre no tendremos teatro. Hasta hoy todos los empresarios no 
han sido malos…han sido peores.  
 
82. La Almudaina, 31 d’octubre de 1902 
Si hemos de oir ópera; ha de ser que la empresa arriesgue el todo por el todo, 
ofrezca y realice una buena campaña: así el público acude, pero después de 
convencerse de la bondad del espectáculo; obrar de otro modo es perseguir un 
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imposible, tratándose de atraer al público a priori aquí donde es difícil 
conservarle aún despúes de convencerle. 
 
83. “Comisión Provincial” a La Almudaina, 2 de desembre de 1903 
El concurso para adjudicar por contrata el arriendo del Teatro Principal durante 
las próximas fiestas, cuyo plazo finalizó anteayer, debía resolverse en la 
primera sesión que celebrara la Comisión Provincial.  (...) Este fue aprobado 
con las condiciones siguientes: En el Teatro Principal se daran 15 funciones de 
ópera italiana, que deberán empezarse hacia el 20 del actual, figurando el 
repertorio las óperas Boheme, Tosca y Andrea Chenier. La fianza para dicha 
contrata será de 500 pesetas.  
 
84. “Comisión Provincial” a La Almudaina, 10 de juny de 1900 
Comisión provincial. Sesión de anteyer: Se dieron nuevamente cuenta de las 
cuatro proposiciones presentadas por los señores Espinosa, Cussini, Sanchez 
de León y Manera en el concurso abierto para optar a la explotación del Teatro 
Principal durante dos años. La Comisión considera que ninguno de ellos es 
aceptable por no poder quedar suficientemente garantizado que los 
espectáculos se correspondan a la importancia de dicho coliseo, y a la cultura 
del público palmesano, único objectivo que se propuso la comisión al anunciar 
el concurso. 
 
85. “Comisión Provincial” a La Almudaina, 19 de juliol de 1900 
Se acordó señalar el 7 de agosto pera efectuar la subasta del arrendamiento 
del Teatro Pricipal. Subasta que se verificará por medio de pliegos cerrados 
bajo el tipo de 3.500 pesetas, como mínimo de la anualidad. 
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86. “Comisión Provincial” a La Almudaina, 22 d’agost de 1906 
Los pliegos presentados fueron los siguientes. Uno de don José García Cardell 
ofreciendo 2,000’15 pesetas. Otro de don José Ribas Figuerola, ofreciendo 
2001’00 pesetas. Otro de don Jorge Castell Comellas ofreciendo 2004’50 
pesetas y otro del mismo, 2006’oo pesetas. Y otro de don José García Cardell, 
subiendo hasta 2.751’00 pesetas siendole adjudicado el remate como más 
beneficioso postor. 
 
87. “Comisión Provincial” a La Almudaina, 12 de juliol de 1906 
Pliego de condiciones para contratar en publica subasta el arrendamiento del 
Teatro Principal de esta ciudad durante dos años, que empezarán el día 1º de 
Septiembre próximo y terminarán en 31 de Agosto de 1908. (...) La condición 
3.ª queda modificada en la siguiente forma: 3.ª Durante el tiempo del 
arrendamiento podrán darse funciones líricas dramáticas y conciertos, estando 
obligado el empresario á dar por lo menos de 30 a 40 funciones desde 1.º de 
Noviembre al 6 de Enero, y de 25 á 35 en la temporada de Carnaval de cada 
uno de los años, sin que para computar este número puedan tenerse en cuenta 
las que acaso se den por la tarde. 
Para cualquier otra clase de espectáculos y reuniones debera obtener 
previamente la venia de la COmisión Provincial. Si diera la empresa durante el 
año funciones de opera con artistas de reconocido mérito selecta masa coral y 
nutrida orquesta ó conciertos orquestales con profesores escogidos y bajo la 
dirección de un maestro de renombre, cuyos espectáculos merecieran general 
aprobración por lo notables, á juicio de la Comisión Provincial, la que podrá 
asesorarse con personas competentes, tendrá derecho el empresario á una 
rebaja en la renta anual, que no excederá del 30 por 100 del precio de remate. 
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88. Heraldo de Baleares, 13 d’octubre de 1894 
El Sr. Cussini, que deseaa que el público mallorquín siga las corrientes del 
gusto moderno, exige que durante las 40 audiciones de ópera se cante las 
óperas siguientes: Africana, Gli Ugonoti, Roberto il Diavolo, Pescatori di Perla, 
Bella Fanciulla, Freischutz, Orfeo y Ballo in Maschera. 
 
89. “Comisión Provincial” a La Almudaina, 2 de setembre de 1902 
Adjudicación definitiva del arriendo del Teatro Principal a favor de don José 
Espinosa que fue el mejor postor. Se han valorado el conocimiento y 
experiencia en la materia. 
 
90. Filemón, “Pepe Espinosa” a Heraldo de Baleares, 3 d’abril de 1897 
Entre el monton anonimo de artículos mios, que por esos diarios locales andan 
desperdigados leera el que consulte la prensa para escribir las vicisitudes del 
Teatro en Palma durante este siglo, uno que titulé «Falta el hombre». 
A esa falta echaya yo en gran parte la culpa del retraimiento del público y los 
repetidos fracasos de cuantos asomaban las narices por la contaduría de los 
Teatros con desos de ducazcalear. El espectáculo resultaba híbrido, el socio 
capitalista dejábase el dinero entre los gorgoritos de la tiple y la troupe famelica 
que la rodeaba, y el respetable senado se aburría. 
Y era por eso, porque faltaba el hombre de inteligencia, que tuviera verdadero 
amor al oficio y que estudiase los gustos del público. Pepe Espinosa es á mi 
ver el hombre.  
Pepe Espinosa, les dió a nuestros dilestante el gustazo de dos temporadas 
relámpagos de ópera grande, con todo el cuadro del Liceo y desde entonces en 
todas las combinaciones hechas poe él, se ha visto al hombre que anhela en 
primer término satisfacer las exigencias del público que paga, dejando para lo 
último, lo que sus antecesores buscaban lo primero. El negocio.  
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Si es de ley ya vendrá dice Pepe, y si así sigue pensando, no dude que de él 
será el reinado de la taquilla. Indudablemente Pepe Espinosa es el hombre. Es 
el llamado á regenerar y á levantar los teatros de Palma. A Pepe Espinosa se 
le debe empujar porque tiene dentro un empresario. No es un Querubini de 
ocasión, es un obrero que trabaja y lucha. El público responderá como 
responde siempre que no adivina la explotación de un empresario tras los 
chillones colores de un abigarrado anuncio.   
 
91. “Teatros. Principal” a  La Almudaina, 30 d’octubre de 1907 
El señor Serra ha trasladado el arriendo del teatro al conocido profesor de 
música el director del Orfeó Mallorquí don Andrés Gelabert. He aquí los 
propósitos del nuevo arrendatario, laudables por cierto y que creemos 
realizados. Para la temporada de Navidad cuenta el señor Gelabert con los 
ofrecimientos para una temporada de ópera, hechos por la casa Vidal de 
Barcelona, que tiene hoy la empresa del Teatro Real de Madrid. 
Las condiciones no están ultimadas pero nos consta que el señor Gelabert está 
dispuesto á hacer los mayores sacrificios, como empresario para logar la 
venida de importantes artistas que trabajan en aquel coliseo. Entre las obras 
que ofrece poner la Casa Vidal además de la Dannazione di Faust, y Sansón é 
Dalila, y el estreno de las óperas Madame Butterfly de Puccini y Lauda de 
Pons, maestro francés. 
 
92. E.O., “En Pep Ribas” a La Roqueta, núm. 19, 15 d'octubre de 1902 
L’empresari del Líric Pep Ribas: Aquest es nòu empresari d’es Teatre Líric que 
ha comensat sa tasca amb molts bons desitjos per satisfè es nostro públic de dí 
un poc exigent. Els bons propòsits d’es nou empresari, sa seua reconeguda 
activitat y es seus coneixements en materia de teatre, mos fan suposà que 
trobará sa recompensa ben merescuda, pues no ha posat reparos econòmics 
p’el bon resultat artístic. 
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93. La Almudaina, 9 de gener de 1904 
El plazo para presentar solicitudes al concurso de arriendo del Teatro Principal 
terminó ayer á las doce, habiendo optado á él los señores don José Ribas y 
don José Tous.  
Tuvimos también ocasión de hablar con el conocido empresario don José 
Ribas, quién, hablando sobre su solicitud no favorecida en el concurso del 
Teatro Principal, nos dijo qu esu propósito era inaugurar una campaña brillante 
en el Principal á fin de animar y atraer al público á dicho teatro; que hubiese 
empezado la temporada inmediatamente, pues ayer estaba ya en camino de 
Valencia el señor Cussini para venir con la compañía de zarzuela; (...), y que 
sus campañas en el Lírico eran bastante conocidas para servirle de garantía de 
que sus promesas se realizarían. Ofreció 30 pesetas diarias y como garantía la 
cantidad que pidiesa la Diputación. 
 
94. La Almudaina, 18 d’octubre de 1905 
Noticiosos de que la empresa había ordenado que se nos retirase anoche la 
invitación; nosotros nosadelantamos á los deseos de aquella, adquiriendo en la 
taquilla las entradas y localidades que disfrutábamos en las funciones 
anteriores; los empleados de la empresa no pudieron cumplir lo que se les 
había mandado. Nosotros seguiremos, como anoche, asistiendo al teatre y 
continuaremos nuestas crónicas teniendo por norma la imparcialidad, que es lo 
que al parecer ha irritado a la empresa.  
 
95. La Almudaina, 14 de maig de 1909 
Convenio entre la Empresa del Teatro Principal y la Compañía de Ferrocarriles, 
para crear pasajes extraordinarios desde todos los pueblos que tienen línea 
ferrea a Palma para facilitar la asistencia a la temporada de ópera. 
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96. La Almudaina, 31 de gener de 1912 
La empresa hace público que en vista de que se han de cantar funciones de 
ópera en otro teatro en la misma fecha, que se había proyectado para el 
Principal, ha resuelto desistir del proyecto, deseosa de evitar competencias. Se 
ha telegrafiado a la Empresa del Liceo de la cula debía llegar hoy un 
resprentante para tramitar el aplazamiento de este espectáculo. 
 
97. La Almudaina, 20 de setembre de 1903 
En los corrillos, se decía que volvería a encargarse de la empresa el que lo 
estuvo el año anterior, don José Ribas, dado su brillante gestión como 
empresario presentado espectáculos diversos y variados, algunos 
verdaderamente notables. El señor Ribas quien no nos negó la noticia, dijo que 
estaba dispuesto a encargarse otra vez del Lírico, si los propietarios se 
amoldaban a ciertas condiciones. 
 
98. “Noticia” a Heraldo de Baleares, 2 de desembre de 1894 
Para la próxima temporada de Pasqua ha sido cogido por los Srs Ferrer en 
arrendo el Teatro- Circo Balear. Probablemente actuará de nuevo en este una 
compañía de zarzuela de las llamadas genero chico.   
 
99. “Noticia” a Heraldo de Baleares, 27 de desembre de 1894 
L’empresa asegura que a pesar de les pèrdidas sufridas,  prolongará unas 10 
las audiciones de ópera italiana, donde se cantaran Rigoletto y Il pescatore di 
Perle, del repertorio del tenor Morales. 
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100. La Almudaina, 10 de gener de 1902 
Instancia que don José Tous ha presentado en el Gobierno de esta provincia. 
Solicitando la autorización para las funciones públicas en el nuevo Teatro 
Lírico, instalado en el Huerto del Rey. 
 
101. La Almudaina, 17 de setembre de 1909 
La Junta de Gobierno de la Sociedad Asistencia Palmesana cedió en 
arrendamiento el Teatro de la misma al mejor postor que resultó ser nuestro 
paisano el barítono don Antonio Balaguer, quien dará una serie de 20 funciones 
de Opera italiana. 
 
102. El Isleño, 3 de maig de 1889 
Ya sabemos la causa porque el público no asistía á las funciones de ópera que 
se daban en este coliseo. No era porque la compañía no gustara, ni porque las 
obras fueran sobradamente conocidas. Porque los precios eran caros. Prueba 
de ello es que en cuanto se han abaratado de una manera extraordinaria la 
Sala y el Paraiso, apesar del calor; se han llenado durante dos noches 
consecutivas y el milagro se ha obrado sin variación alguna en el personal de la 
compañía ni en las obras. 
 
103. Heraldo de Baleares, 6 de gener de 1895 
La dicha llegó anoche para los abonados a las funciones de ópera (de algún 
modo se las ha de llamar) del Teatro Principal. Después de los ensayos de 
gran actividad fué revelada Freyschutz (la octava del abono de la tercera 
decena). Sr. Petri se ha redimido en esta despuués de la temporada de “alfalfa 
musical” que había propinado las tres o cuatro temporadas anteriores. El 
público deseaba conocer esta obra. La obra se nota que ha sido estudiada con 
amor por todos, tanto así que la orquesta y los coros no parecían los mismos 
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del otro día. Lástima el Sr Morales y Sr Meroles no estaban en plenas 
facultades, debido a una indisposición anterior. El público lo comprendió y 
incluso le tributó sinceros aplausos. El coro y la orquesta bien. La puesta en 
escena muy aceptable. Esta noche la segunda representación.   
 
104. La Almudaina, 4 novembre 1900 
Inauguración con regular entrada de la temporada de ópera del Teatro 
Principal. Se cantó La Boheme que desde su estrepitoso estreno en Barcelona 
había conseguido despertar la curiosidad de los mallorquines para conocerla. 
 
105. B., “Al Dia” a La Almudaina, 23 de maig de 1900 
Son muchas las personas que hacen comentarios y hasta profetizan si puede ó 
no ser resuelto satisfactoriamente el problema de los espectáculos públicos, 
cuya decadencia no puede menos de llamar la atención de todos, y procurar al 
propio tiempo su restauración á todas luces necesaria. La cuestión es muy 
compleja, toda vez que no es posible prescindir de nada ni de nadie. En primer 
lugar los derechos indiscutibles de los accionistas y de los elementos oficiales; 
los intereses de los empresarios y finalmente (y esto es lo más importante) las 
tendencias del público pagana cuya sanción debe no tan solo ser respetada 
sinó que á ella han de ajustarse quienes intentan vivir á costa de sus 
venevolencias. (...). Nuestro público que apenas experimenta transformaciones 
(...) conviene entretenerle con espectáculos variados, que no adolezcan de la 
monotonia que se observa en las temporadas excesivamente largas, propias 
de los teatros de provincia. 
 
106. La Almudaina, 22 de juny 1901 
El señor Manera (empresario del Teatro Principal) ha informado: “El señor 
Manera, con suma amabilidad, nos dio extensas noticias de lo que 
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deseábamos. Nos manifestó lo siguiente: (...) En la temporada de Pascua 
tendremos ópera italiana, pero solamente de diez a veinte funciones. 
 
107. Heraldo de Baleares, 15 d’octubre de 1897 
Anoche en el Teatro-Circo Balear se produjo el beneficio de la primera tiple 
Aida Soroglia. El público ocupó casi todo el teatro y fue muy distinguido.  En 
escena la ópera Dinorah, donde los artistas cantaron con gran acierto y 
sobretodo la beneficiada como protagonista. La función acabó con el último 
acto de la Sonámbula. 
 
108. La Almudaina, 17 de maig de 1889 
Cuanto á las futuras representaciones de ópera en el Circo, La Opinión insiste 
ayer en propagar rumores afirmativos, á los cuales no por esto damos crédito 
todavía, pues no podemos creer que ciertos artistas que cantan gustosos en el 
Principal se avengan á pisar las tablas del teatrito de la calle del Conquistador. 
Allá veremos. 
 
109. La Almudaina, 2 de desembre de 1889 
Todos los demás, mal, la orquesta lo mismo y la permanencia en el teatro 
insufricle por el abuso de fumar en la sala. La atmósfera se pone tan cargada 
de humo que las personas salen de allí culotadas, como las pipas. ¿No se 
había prohibido fumar? ¿Porqué se ha levantado ahora la prohibición?. 
 
110. La Almudaina, 2 d’octubre de 1899 
Después de un verano de abstinencia, es recibido con interés todo cuanto 
tienda a romper la monotonía de las largas noches que empiezan a tomar 
incremento, para pasarlas en el tibio ambiente de la sala de espectáculo, 
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aunque sea tan desvencijada como la del Teatro Circo, templada con las luces 
de gas y la atmósfera turbia por el humo de los fumadores, escuchando u 
oyendo los couplets recortados según el útlimo cliché de la bohemia madrileña. 
 
111. Heraldo de Baleares, 12 d’octubre de 1894 
Sucédense las temporadas teatrales y salvo contadísimas excepciones, las 
compañías que desfilan por los escenarios del Circo y del Principal lejos de 
fomentar la afición y afilar el gusto, contribuyen poderosamente a extraviarlo. 
Los pocos que se dedican a explotar negocios teatrales, ponen el grito en el 
cielo al ver desierta la sala de espectáculos y dando las boqueadas la taquilla, 
revolvíendose airados contra el público que se queda en casa, sin reparar que 
ellos son causa única de su justificada ausencia.  
La formación de artistas tiene su época determinada, para formar un cuadro de 
compañía. Si se deja pasar la oportunidad se forma con artistas desperdigados, 
generalmente de desecho. Ensáyanse las obras a paso de carga, se visten 
mal, la música se canturrea. El público de Palma acude al teatro siempre que el 
espectáculo le llama la atención y aunque por su aislamiento tiene escasas 
ocasiones para comparar, no carece de intuición y de buen gusto. 
Las empresas formadas sobre una base de especulación han de ir 
precisamente a la bancarrota. Los aristarcos culpan a las obras del teatro chico 
de lo que pasa por el afán de darse tono y pasar por cultos. Chapí, Fernández 
Caballero, Chueca y Valverde Marqués y Tomás Bretón han creado Teatro 
chico que se aplaude en todas partes.  
Si llegan a estrenarse en el Circo sus obras van al foso a pesar de su mucho 
valer. Es preciso que las empresas se dediquen con más conocimiento de las 
cosas del teatro a la formación de las compañías y evitarán debuts como el de 
anoche. Falta un empresario.  Hasta que Palma no encuentre al hombre no 
tendremos teatro. Hasta hoy todos los empresarios no han sido malos…han 
sido peores. 
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112. B., “Al dia. El Teatro – Circo” a La Almudaina, 3 de maig de 1900 
Durante estos últimos años el Teatro-Circo se ha visto agasajado por la 
popularidad, habiendo servido de refugio al histrionismo maleante que pulula 
por los teatros de España, estando á flote el hambre y la desnudez de una raza 
decadente y pobre. Si cae el edificio, caiga también la parte intolerable del 
género á que ha dado albergue.  
 
113. La Almudaina, 24 de gener de 1902 
El empresario de este teatro el señor CUssini inauguación de temporada tendrá 
efecto el día 1º de Febrero próximo remitió ayer la lista de los principales 
artistas que han de cantar las óperas. La Bohéme, Hansel y Gretel y Lohengrin. 
Los artistas, orquesta y coros que han de cantar dichas obras son los mismos 
que hlas han cantado en el Liceo de Barcelona. El decorado, sastrería y 
atrezzo, será todo nuevo y corre á cargo de la casa Elías de Barcelona quien lo 
remitirá á Palma el miércoles próximo. A continuación publicamos los precios 
de las entradas y localidades, diarios y por abono que regirán en la próxima 
temporada.  
 
114. La Almudaina, 2 de febrero de 1902 
Inauguración: Se empezaron las obras del nuevo teatro de la calle del 
Conquistador el 11 de Octubre de 1900, bajo la dirección del Arquitecto señor 
Aleñar. El edificio, que es de forma poligonal, está orientado al N. O. y es de 
estilo árabe, ocupando un area aproximada de 1000 metros cuadrados.  
La bóveda, que esta formada por una armazón de hierro colado remata al 
exterior en una cúpula con tragaluces y está sostenida por 10 fuertes 
columnas, también de hierro colado, que sirven de base al anfiteatro y gradas 
de público. Las columnas, como la armaxón, han sido construidas en los 
talleres de La Fundición Mallorquina. La cabida del nuevo teatro es en total de 
2.600 á 3.000 personas. Las localidades están distribuidas del modo siguiente: 
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28 palcos de platea con antepalco oy 8 palcos proscenio de primero y segundo 
piso. En el patio tienen cabida 450 butacas. El escenario está dispuesto de 
modo que puedan subir derechas las decoraciones y los bastidores corren 
encajados en el bajo fondo del escenario, que tiene todas las facilidades para 
que en él se puedan representar obras de espctáculo y de magia.  
El telón de boca es obra de don Miquel Sarmiento y el decorado del teatro 
también de dicho señor y de don Pedro Llorens y don Fernado Estadas. Los 
colores dominantes en el decorado interior son el verde esmeralda y el marrón, 
á cuyo gusto obedece el mueblaje y adornos de las localidades. Las 
decoraciones propias son debidas al escenógrafo valenciano don Ricardo Alós. 
Los corredores y escalinatas interiores para uso del público son espaciosas y 
cuenta el Teatro con suficientes dependencias para el servicio del mismo.  
Continúan las obras del café y parterre anterior al edificio y más adelante se 
terminarán el corredor exterior del primer piso y se tiene proyectado construir 
palcos descubiertos en las gradas de anfiteatro, en cuyo anterior se colocarán 
varias filas de butacas. La inauguración revisitió anoche los caracteres de un 
verdadero acontecimiento.  
No obstante la premura con que sé han llevado a cado las obras en la última 
semana, al entrar ayer en el local iluminado y acicalado, nadie que no hubiese 
estado advertido en esta prisa hubiera podido sospechar que se trataba en 
muchos detalles de una improvisación mejor que de un trabajo definitivo, que 
se rematará después de la actual temporada. Toda Palma acudió anoche al 
Teatro Lírico, que presentaba el aspecto de los días solemnes. Las damas más 
distinguidas de nuestra sociedad, las más lindas señoritas, os mas conspicuos 
personajes figuraban en la platea y en las butacas.  
Un gentio numerosísimo se apiñaba en las gradas y no se veía un puesto 
vacío. Sin perder su caracter popular y democrático, el nuevo teatro ofrece un 
sello de distinción y elegancia muy agradable. En los entreactos hubo elogios 
para todos: para el concesionario señor Tous, para los obligacionistas 
influyentes que han sacado á flote el proyecto, para el autor del telón el pintor y 
escritor señor Sarmiento, para las decoraciones de Alós. En medio de la mayor 
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espectación, sentóse en su silla el maestro Goula, el notable veterano cuyas 
primeras y gloriosas armas ya tuvo que hacerlals, allá por 1870 en esta ciudad, 
y se levantó la cortina. 
 
115. La Almudaina, 10 de novembre de 1900 
Don José Tous ha enviado a La Almudaina las fotografias de los planos del 
nuevo teatro que actualmente se construye en el Jardín del Rey, bajo la 
dirección del arquitecto Sr. Aleñar. Los planos de la obra son cuatro: uno de la 
fachada y 3 del interior. En la fachada predomina el gusto áraba, es hermosa y 
se puede asegurar que una vez acabada contribuirá a embellecer la ciudad. En 
el interior la distribución del local parece inmejorable. Se ve que no 
escarimarán las comodidades necesarias en el edificio montado a la moderna. 
Los planos se expusieron anoche en los escaparates del Sr. Pons y Bonet. 
 
116. X., “Teatre Líric” a La Roqueta, núm. 2, 31 de gener de 1902 
Per dissapte, dia primê de Febrer s’ha anunciat s’inauguració d’el Teatre Líric 
amb La Bohème. Promet esser un aconteixement, pues segons diuen, están 
presses totes ses localitats. Com era es nostre dessig no podêm donâ an es 
lectors totes ses vistes d’es nòu teatre que feiam comptes fê. Avuy solament 
publicam sa vista exterior de s’edifici, havent estat impossible prende vistes de 
s’interior a causa de que s’hi estava traballant, com també d’es teló de boca, 
original d’es nostre amic Miquel Sarmiento.  
Durant sa temporada de dèu funcions se representarán La Bohème, Hansel 
und Gretel y Lohengrin. Respecte a s’interpretació de sa primera de dites 
óperes hei ha molta curiositat, perque molts cerquen comparar a la De Roma 
que la cantá per primera volta a Palma, amb la Grassot qu’es sa qui l’ha de 
cantar ara en el Líric.  
Es nòu teatre reuneix una bona condició per certs espectacles, pues té un gran 
lloc p’el públic y an els temps d’ara tots cercam gastà pocs doblés y 
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devertirmos molt. Aquest nou edifici, gran y espaciós mos recorda s’antic circo 
ahont es públic havía prés tanta confiansa que pareixia està a caséua; n’hi 
havía que fins y tot hei anaven amb sabatilles. S’antic circo era molt 
democràtic, molt campechano; allá se devertien alegrament demunt el quí 
arribara tart, se fumava, se cridava, coretjaven els couplets y fins y tot se 
parlava amb sos artistes. Ara totes aquelles familiaritats han desaparescut. 
Veurem com pren el modo d’esser d’es public d’es Teatre Liric. 
 
117. La Almudaina, 24 d’octubre de 1902 
Se han repartdio con profusión los anuncios de la Compañía de ópera italiana 
que debutará el día 30 en el Teatro Lírico. No hemos de adelantar juicios 
ajenos sobre el mayor o menor mérito de los artistas. Esperamos juzgarlos.  
El gusto moderno italiano está representado por Puccini. La BOheme que tanto 
interesa al público figura para debut de la Compañía; y La Tosca una de las 
dos ópera nuevas, cuyo éxito en Roma al estrenarse y después en el Real de 
Madrid son una buena garantía.  
La escuela francesa está representada por la brillante página de Massenet 
escrita sobre Manon Lescaut y por Bizet con la Carmen que produjo tan honda 
revolución entre los músicos en el último tercio del siglo pasado. Meyerbeer 
está represntado por sus dos magistrales obras Africana y Hugonotes. Y para 
los clásicos la empresa ha decidido estrenar en Palam el Don Giovanni, del 
divino Mozart. En suma este es el repertorio con que la Empresa cuenta. 
 
118. La Almudaina, 24 de juny de 1908 
El grabado que acompaña estas líneas da una perfecta idea de lo que será al 
estar terminado, la fachada del nuevo Teatro Balear, que se está construyendo 
en los terrenos del ensanche de Palma, debido al arquitecto Sr. Raspall. Este 
edificio será, según los datos que nos han facilitado, el de mayor cabida de 
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cuantos teatros hay en Palma. El área que ocupa es de 2052 metros cuadrados 
y será capaz para 4500 personas.  
La fachada es de gusto modernista, siendo su elevación de 20 metros 
formando en la planta baja un espacioso vestíbulo por el que se comunicará 
con el interior del edificio mediante tres puertas: una central de mayor anchura 
y dos laterales. Un pasillo de tres metros de ancho por 17 de largo servirá de 
fumador para los espectadores del patio, palcos, platea y butacas de segundo 
orden.  
De ambos estremos de este pasillo arrancan las escaleras que dan acceso á la 
galería que ocupará el piso principal, de asientos todos de igual categoría a 
excepción de la primera fila que se denominarán asientos del antepecho. 
Formarán la galería doce hileras de asientos en forma de escalinata, con tres 
pasillos de más de un metro de anchura, uno en la parte inferior, otro en el 
centro y otro en la parte superior, que facilitarán la entrada y salida de los 
espectadores. El teatro tendrá ocho salidas que comunicarán directamente, 
seis de ellas con las vías laterales y dos con la fachada principal. 
El patio es espacioso, pues en él se colocarán 19 filas de butacas equidistantes 
un metro, siendo la anchura de cada butaca de 50 centímetros. El número total 
de butacas será de 580. Rodearán el patio 28 palcos plateas. De la parte 
posterior de estos arrancan siete filas de butacas de segundo orden cuyo 
número total será de 700. Rodeará estos asientos un pasillo de 4 metros de 
anchura para aquellos espectadores que no quieran tomar localidad. Se 
contruyen doce palcos proscenios, únicos que tendrán ante-palco. 
El escenario tiene 16 metros de ancho por 20 de fondo. Comunica el escenario 
con amplios almacenes. El edificio está construido con sillares areniscos y la 
cubierta estará sostenida por columnas de hierro. Rodearán el edificio unas 
fajas de terreno que se dice se destinarán a jardines. 
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119. La Almudaina, 4 de desembre de 1909 
Esta noche tendrá lugar la inauguración de este teatro y dada la palpitante 
actualidad del asunto vamos a consignar aquí algunos detalles referentes al 
nuevo coliseo, en pesquisa reporteril que ayer efectuamos. El Balear es sabido 
está emplazado en terrenos del Ensanche pertenecientes a lo que fué baluarte 
de Zanoguera antes de derribarse las murallas, para dar expansión á la vieja 
ciudad por aquella parte.  
Para hacerse cargo de la importancia del nuevo edificio bastará indicar que 
este ocupa una area de 1164 metros cuadrados. La fachada, de estilo 
modernista y que abre sus puertas orientadas hacia el casco de la población, 
compónese de tres cuerpos, de grandes proporciones el central y más bajos 
los laterales coronados por terrazas. En el centro del cuerpo central destaca un 
gran escudo de Mallorca y debajo de éste un balcón corrido. 
Una gradinata de cuatro gradas de acceso da parte baja del cuerpo de edificio 
en el que se abren tres grandes portalones que comunica con el primer 
vestíbulo que a uno y otro lado tiene las dependencias destinadas a despacho 
de entradas y localidades muy espaciosas y comodamente dispuestas.  
Este vestíbulo comunica con otro, especie de foyer de unos 36 metros de 
longitud don de abren sus puertas dos salones, uno a cada lado, de ocho 
metros, que se destinarán regularmente á secretaria y sala de juntas.  
También a derecha e izquierda de este recinto arrancan dos espaciosas 
escaleras que luego se bifurcan facilitando el acceso al primer piso del teatro y 
la salida del edificio. La anchura de estas escaleras lo propio que las situadas 
en la parte posterior del edificio permiten la rápida evacuación del edificio.  
Los proyectos del nuevo teatro débense a don Antonio Vaquer encargado 
también de la realitzación de las obras que ha llevado airosamente a término. 
La alta inspección técnica lo propio que el proyecto de fachada que resulta muy 
sobria y elegante, ha corrido a cargo del joven Arquitecto catalán señor 
Raspall. 
 



213  

120. “De Teatros” a La Región, 1 d’octubre de 1912 
El anuncio de Cavalleria Rusticana trajo mucho público. Elena Fons admirable 
en el papel de Santuzza. El resto de artistas muy discretos. Para hoy dia de 
moda, se anuncian fragmentos de Cavalleria Rusticana y Marina por el terceto, 
y el bonito programa de cine. Para el sábado la empresa anuncia grandes 
debuts.  
 
121. La Almudaina, 17 de febrer de 1900 
El programa de piezas que ejecutará esta noche la orquesta que dirige el señor 
Moyá, en el baile de máscaras que se ha de celebrar en los salones de La 
Protectora, incluye valses sobre motivos de la ópera La Boheme de Puccini. 
 
122. La Almudaina, 26 de maig de 1901 
Programa del concierto que tendrá efecto esta noche a las nueve en La 
Protectora: aria de la ópera La Favorita por el Sr. Mateu, gran terceto de la 
ópera Guillermo Tell (Rossini) por los señores Muntaner. F, Muntaner, M. y 
Pujades, la Invocacione de la ópera Roberto (Meyerbeer) por el Sr. Reus, el 
aria Collini de la ópera La Boheme (Puccini) por el Sr. Muntaner F. 
 
123. La Almudaina, 28 de juliol de 1900 
Mañana a las diez y media tendrá lugar en la parroquia de la iglesia de San 
Jaime, el acto de bendición de la Senyora, construïda por el Orfeón de La 
Protectora. Por la noche en La Protectora se celebrará un concierto vocal e 
instrumental, donde estan invitados aficionados del bel canto, el resto de 
Orfeones de Palma, la Capella de Manacor y el cuarteto clássico Círculo 
Mallorquín. El programa de obras será el siguiente: Romanza de la ópera 
Salvador Rosa por el Sr. Andrés Coll, siciliana de la ópera Cavalleria Rusticana 
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por el Sr. Delgado, el aria de la ópera Don Carlo por el Sr. Andrés Coll, 
acompañados al piano por el Sr. Roig y Coll. 
 
124. “Teatro de La Protectora” a La Almudaina, 13 de maig de 1903 
Se hallan ya muy adelantados los trabajos de instalación de un teatro en el 
salón de fiestas de La Protectora y reina mucha animación entre los socios de 
esta sociedad, que tendrán con ello un motivo de plausible expansión y 
honesto recreo, además de constituir á la vez este elemento una fuente de 
instrucción para los mismos. 
Hemos presenciado estos días los trabajos y nos hemos podido hacer cargo de 
la importancia que tendrá el nuevo teatro pues se ha querido dar a su 
escenario las condiciones de capacidad suficiente para poder dar en él 
representaciones de cualquier género y aún obras que por su caràcter, como 
las de magia, requieran una tramoya especial, para cuyo objecto se ha dado al 
foso las dimensiones necesarias. Ha dirigido la instalación el conocido pintor 
escenógrafo don Pedro Llorens, a quien, además se ha encargado la 
confección de las decoraciones.  
Como el escenario ha teniro que restar necesariamente proporciones al salón, 
se ha procurado dar mayor capacidad al mismo, derribando al efecto parte del 
muro que forma su entrada principal, y derribando también el tabique que 
separa actualmente el salón de lectura del tocador, con lo que se tendrá un 
espacio de bastante capacidad para destinarlo á público, pues vendrá á ser 
una especie de suplemento de salón. 
En éste, sin contar las galerías que se contruyan, se calcula podrá tener cabida 
cerca de un millar de personas. El tocador se traslada a uno de los 
compartimientos que se han construido en el pasillo á la izquierda del 
escenario, donde se construian cuartos para los artistas, etc.  
Se ha construido dicho teatre con un fondo creado con dicho objecto por 
suscripción voluntaria entre los socios, por acción es de 23 pesetas, cuya 
comisión se halla ya cubierta en su mayor parte. Una de las ventajas que 
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tendrán los socios, será el de disfrutar de un descuento sobre el precio de la 
entrada en las funciones que se den en el teatro; eso además de otras ventajas 
de que disfrutarán los que sean accionistas.  
Se creará un fondo de reserva, y este es de objeto benéfico para que se ha 
construido el teatro, destinado á la adquisiión de sepulturas a nombre de La 
Protectora, donde podrán ser enterrados los socios pobres. Se nos dice que la 
inauguración de este Teatreo se hará coincidir con la celebración de las Ferias 
y Fiestas de Agosto, de las que formará parte como un número del programa. 
 
125. La Almudaina, 7 de desembre de 1903 
Al penetrar en el salón en aquel salón donde tant oculto se rindió a Terpsicore, 
donde el jolgorio del Carnaval encontró sitio n el que las tapadas podían 
embromar á su gusto entre el torbellino de gritos, de notas vibrantes, de 
repiquetear de las campanillas y castañuelas, bajo una atmósfera caldeada, 
enrarecida; allí se ofrece ahora un aspecto bien distinto. Lo primero que el 
visitante experimenta es una interior satisfacción; aquello se ha ennoblecido, es 
un conjunto armónico que ofrece un soberbio golpe de vista. Talía ha 
reemplazado a Terpsicore. 
El salón de baile es ancha sala de espectáculos. En lo que fué tribuna donde la 
orquesta lanzaba la polka de «Los Cocineros» y el schotis de «La marcha de 
Cádiz», el «delirium» de los bailadores, se levanta ahora un teatro monisimo; 
su boca es coquetona, el tornavoz le da cierto parecido con la de nuestro 
Teatro Principal. Se levantan á ambos lados cuatro palcos proscenios, cuyos 
antepechos forrados de terciopelo, van orlados de escultura y dorados. En el 
frontal, dos figuras clásicas coronan el nombre de «La Protectora». Toda la 
boca está circunscrita por un artístico relieve dorado. Completan la suntuosidad 
de la boca del escenario los cortinajes de un rojo hermosísimo con relieves de 
flores; es un digno marco al telón, también rojo, sobre fondo plomizo, que es 
una obra acabada y perfecta. Ha sido motivo de muchas felicitaciones para su 
autor, don Pedro Llorens.  
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El salón, para el público esta ocupado por sillas en anchas hileras. A la altura 
de un primer piso se adelantan de todos los lados del salón los palcos en 
número de 19. Se calcula que se podrán colocar unas 850 personas en todo el 
teatro.  
Don Bernardo Amer, dignísimo presidente de la sociedad nos manifestó que 
está decidido á que de ningún modo se venda ninguda entrada que no vaya 
con su correspondiente asiento á fin de evitar aglomeración, pues si así se 
hacia, utilizando pasillos y aberturas se podran colocar unos 150 espectadores 
más. Los accionistas y los socios tienen rebajas sobre el precio de entradas y 
localidades. La entrada y asiento valdrá para los que no gocen de ningún 
beneficio 0,65 pesetas.  
La altura de la sala da un efecto muy despejado al conjunto. El techo, a 
cuadros, cuyos angulos estan adornados por racimos de flores, ofrece grata 
vista. Rodean al salón, entre palmas, los emblemas de distintas industrias y 
artes, símbolos de los elementos que en «La Protectora» se cobijan. Son 
dignos de todo elogio el presidente señor Amer, el pintor escenógrafo señor 
Llorens, la junta directiva y el maestro director de las obras. 
Anoche se celebraron las pruebas oficiales del alumbrado eléctrico, telón 
metálico y decoraciones. Dicho queda que el nuevo teatro es una verdadera 
joya, lo que unido á la esplendidez del alumbrado y á la animación que acudió 
a presenciar dichas pruebas, formaba un conjunto brillantísimo. Al levantarse el 
telón sonó una nutrida salva de aplausos como coronación al éxito de las 
obras. Al objecto de que los concurrentes pudiesen apreciar las condiciones 
acusticas del local, la Junta Directiva organizó una pequeña velada que resultó 
agradabilisima.  
Esta empezó con varias piezas ejecutadas por la banda de guitarras, 
bandurrias y laudes. Después los señores Ferrer y Piña cantaron acompañados 
al piano el duo de tenor y barítono de la «Gioconda». El señor Arrom cantó el 
Raconto de la «Boheme». La señora Richi y el señor DOria cantaron el duo de 
la «Favorita» y la señora Ramis cantó el Rondó de «Campanone». Todos 
fueron aplaudidísimos y en especial la señora Ramis que tuvo que repetir la 
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cantata. A las nueve y media terminó la velada con la prueba del telón metálico. 
La concurrencia quedó satisfechisima augurando un éxito feliz. 
 
126. “Sueltos y Notas”, El Noticiero, 28 de març de 1905 
Informan sobre funcions de ópera por parte de aficionados de la isla en La 
Protectora, con elementos artísticos del país, vigorizados por un tenor, una tiple 
y una contralto, que serian una segunda garantía de éxito. Lo reducido de los 
precios que regirán, junto al entusiasmo que ha despertado entre los amateurs, 
nos anima a poder augurar un feliz resultado; por nuestra parte aplaudimos la 
idea, dispuestos a colaborar en la fundación patriótico, que según nuestra 
opinión, vendria a ser una Escuela permanente para el estudio del Bel canto. 
 
127. La Almudaina, 29 de novembre de 1901 
Ayer tuvimos ocasión de visitarlo, se estaba dando la última mano á las obras: 
pintores, carpinteros, electricista, gasista terminaban sus trabajos. En el salón 
en el que irán colocadas más de quinientas sillas.  
El aspecto del teatrito resulta hermoso á la par que sencillo. En el telón de boca 
se ha huido de las tintas bermejas, tantas veces vistas, y domina en él, el color 
verde oscuro, destacándose en el centor del salón las iniciales de la sociedad 
sobre fondo plomizo.  
A cargo del pintor escenógrafo señor Llorens ha corrido el decorado del teatro y 
ha hecho en el telón antedicho una obra digna de elogio, pues ha conseguido á 
pesar de la sencillez de los medios, un trabajo acabado en factura y nuevo en 
colorido. Entre los socios reina mucho entusiasmo por lo que es de esperar que 
la función inaugural, se verá concurridísima. La compañía que en él ha de 
trabajar la forman lo mejorcito de los aficionados de esta capital, dirigidos por 
don Rafael Llinás.  
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Felicitamos á la junta directiva de la sociedad, por haber marcado una nueva 
tendencia á las diversiones de los socios, la mismo tiempo que huye de los 
antiguos moldes, gastados y hasta perniciosos por el desprestigio en que 
habían caido, dando una prueba patente de vitalidad propia. 
 
128. La Almudaina, 12 de gener de 1905 
El señor Presidente de la Sociedad «Asistencia Palmesana» nos participa que 
mañana Jueves se celebrará en aquel teatro una extraordinaria función á 
beneficio de los socios inútiles de la misma. El señor Gomila, aprovechando los 
lazos de amistad que le unene con los señores Baratta y Ribas, ha encontrado 
medios de organizar una función de opera italiana, á cuya ejecución se han 
prestado gustosos los artistas que hasta ahora han actuado en nuestro Teatro 
Principal.  
La función como decimos será á beneficio de los socios inútiles de la sociedad, 
y esto solo nos hace ceer que sera suficiente para que la función se vea 
sumamente concurrida. Se pondrán en escena el 1.º, 3.º y 4º acto de la ópera 
La Boheme, habiéndose hecho el siguiente reparto: Mimi, señorita Marelli.- 
Musetta, señorita Aceña.- Rodolfo, señor Costa. – Marcelo, señor Puiggener. – 
Schounard, señor Borgioli.- Calme, señor Calvo.- Benoid y Aletudoro, señor 
Leoni.- Sargent, señor Balcello. 
Dichos artistas se han prestado á cantar gratuitamente la obra, cuyo acto les 
honra, mayormente tratándose de una función destinada á recaudar fondos 
para el auxilio de desvalidos. La orquesta se compondrá de 24 profesores. El 
mismo señor Gomila, nos suplica que llamemos la atención de los señores 
socios abonados á dicho teatro, que se les reservará sus localidades hasta 
esta nocha á las nueve.  
Nos consta que tan luego se supo la noticia, se despacharon algunos 
centenares de entradas; de modo que esto nos hace ratificar creencia en la de 
que la función se verá concurridisima. 
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129. La Almudaina , 20 de setembre de 1903 
Se ha dicho que si el señor Ribas se encarga de la empresa del Lírico es 
probable que el empresario del Principal llegue a un acuerdo con él a fin de 
evitar competencias. 
 
130. La Almudaina, 2 de març de 1906 
Anoche comenzaron los ensayos en el teatrito de la Asistencia Palmesana de 
la opera Faust que tiene que cantar el domingo en dicho teatro la compañía de 
aficionados mallorquines que cultivan el arte lírico. El abono á las cuatro 
primeros domingos de Cuaresma que forman la temporada proyectada, se vé 
bastante nutrido. La compañia que ha de actuar en la Asistencia Palmesana la 
forman el siguiente personal. 
Tiples.- Doña Magdalena Riera, doña Maria Canals, doña Antonio Gascón. 
Tenores.- Don Jaime Arrom, don Ricardo Baro, don Joaquin Ferret. Barítonos.- 
Don Jaime Amengual, don Matías Morro. Bajos.- Don Adolfo Piña, don Antonio 
Terrasa. Directores.- Don Pablo Coll, don Francisco Morey. 
El exito de la velada de anoche, para los que miraban con desconfianza el 
anuncio de óperas en este teatro fué una prueba de que nada es imposible 
cuando se aunan los esfuerzos, y se trabaja con amor. La sala se vió llena, lo 
mismo que buena parte de la galería figurando gente distinguida por sus 
aficiones al canto. La representación casi completa del Faust era esperada con 
interés. Ajustadamente cumplió su cometido la orquesta dirigida por el maestro 
don Pablo Coll; en obsequio á la sociedad formaron parte de ella los notables 
profesores procedente del Liceo don José Segura y don Ignacio Pomar.  
Los artistas desempeñaron con acierto su respectivo cometido, mereciendo 
justos aplausos, especialmente el bajo señor Terrassa, como también muy 
acertados el tenor señor Arrom y el barítono señor Amengual. De la señora 
Riera nada puede decirse, sinó un elogio cumplido y justo. El éxito coronó la 
velada, como lo demostró la insistencia con que fueron llamados á escena los 
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artistas al terminar la función, como también al Maestro Coll, que recibió el 
premio a sus esfuerzos. 
 
131. La Almudaina, 10 de maig de 1900 
El Círculo ciclista dió ayer una velada musical, última de una serie que ha 
celebrado este año y que ha producido grata impresión a los socios. Los 
aficionados Sr. Florest y Sr. Delgado cantaron el duo de barítono y tenor de I 
Pescatori. Don José Forteza cantó el prólogo de I Pagliacci. El Sr. Delgado 
cantó la “conentación” del primer acto de I Pagliacci.  
 
132. La Almudaina, 23 de setembre de 1900 
Velada del Círculo de Bellver que los veraneantes de este caserio efectuan 
todos los dias del año. El saló está adornado elegantemente con macetas 
frondosas. El programa incluye: (...) el aria de la ópera Der Freyschutz (Sr. 
Pinto), el recitativo de Pagliacci (Sr. Delgado), la fantasia de Aida (Srta. Ysern) 
y el duo de Pagliacci (Sr. Pinto y Sr. Piña). Todos fueron justamente aplaudidos 
por la nombrosa concurrencia que llenaba el salón, senzillamente adornado 
pero elegante, con plantas de exquisito gusto. Asistió el compositor Mr. León 
Moreau (pianista) quien también tocó algo. 
 
133. La Almudaina, 23 d’octubre de 1900 
Esta noche se celebrará en los salones del Círculo Mallorquín la última velada 
musical de la temporada. En esta el sexteto que dirige el Sr. Puig se ejecutará 
además de las piezas conocidas de La Boheme, el raconto y el duo del primer 
acto, a fin de que los concurrentes conozcan los principales motivos de esta 
ópera. También se interpretarán la escena final del segundo acto de La 
Boheme, el gran terceto final de Roberto (Meyerbeer). 
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134. La Almudaina, 11 de gener de 1904 
Anoche en el «Círculo Juventud Instructiva» se celebró la anunciada velada en 
honor del inteligente barítono mallorquín D. Juan Gil Rey, en la que tomaron 
parte los aficionados señores Arrom, Fernández, Ferrer, Delgado, Balaguer y 
Piña (Adolfo). Todos cumplieron como buenos, como nos tienen 
acostumbrados. También tomaron parte en la fiesta los profesores de orquesta 
señores Morro, Martí, Vich y Fuster.  
Al presentarse Gil Rey en el salón fue saludado con estruendosa salva de 
aplausos, que se repitió al finalizar el Prólogo de Pagliaci, La mia sposa sará la 
mia bandiera y el zorzico «La del pañuelo rojo», las que interpretó de manera 
magistral, haciendo gala de su hermosa voz y exquisito arte.  
De intento dejamos para lo último la nota más simpatica de la fiesta. 
Encontrábase entre la distinguida concurrencia que llenaba los salones, la 
señorita Bressonier, la que cediendo á los ruegos de los presentes se prestó 
galantemente ejecutar como ella sabe hacerlo, Caro nome Rigoletto, Aria 
Traviata, y Aria de las Joyas de Faust, siendo premiada su labor por delirante 
ovación, tan entusiasta como merecida. 
 
135. La Almudaina, 15 d’agost de 1900 
Esta noche en el local que ocupa la Unión Protectora Mercantil tendrá lugar un 
festival coral y musical. El programa incluye la gran overtura de la ópera 
Freischutz (Weber), la sinfonia de la opera Fra Diávolo (Auber). 
 
136. La Almudaina, 20 de gener de 1901 
Programa de la velada musical en honor de don Juan Palou y Coll celebrará el 
Centro de la Unión Republicana a las 19.30h de hoy. Prologo de la ópera I 
Pagliacci por don Antonio Piña, siciliana de la ópera Cavalleria Rusticana por 
Gabriel Mateu, Duo de la ópera La Gioconda por el Sr. Cortés y Florest. 
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137. La Almudaina, 29 de maig de 1903 
Certamen musical 15 de agosto. Programa de Ferias y fiestas. Tendrá lugar en 
la Plaza de Toros de Palma a las 16h. Podrán concursar exclusivamente las 
Badas de Mallorca. El programa es el siguiente: 1a sección: pieza de concurso 
la overture de la ópera Der Freyschutz de Weber; 2a sección: sinfonia de la 
ópera Juana de Arco de Verdi. 
 
138. La Almudaina 19 d’agost de 1900 
Programa de piezas que ejecutará la banda del Sr. Serra en la fiesta esta 
noche en el Arrabal de Sta. Catalina, en honor a San Magín. Se interpretarán la 
overtura Marie Henrietta (Montagne) , la gran overtura de la ópera Stradella 
(Flotow). 
 
139. La Almudaina, 8 de juliol de 1900 
Las piezas de música que el regimiento de Baleares número 1 tocará de 20.30 
a 22.30h en el Paseo del Borne: escena, coro y bailables de la ópera La 
Gioconda (Ponchielli), Mazurca de la ópera Dinorah (Meyerbeer). 
 
140. Noguera, Antoni, “Teatros. Principal” a La Almudaina,  19 de desembre de 
1904 
Sólo la palabra desencanto puede expresar exactamente la impresión del 
público numeroso que acudió al teatro la noche del sábado, debut de la 
Compañia que dirige el maestro Baratta. 
Estaba anunciada la ópera Bohème interpretada por la De-Roma é Iribarne, 
artistas que la estrenaron en la misma escena hace tres ó cuatro años. El 
público quedó encantado, Iribarne y la De-Roma crearon ante nosotros tan 
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simpáticos papeles y á todos pareció que la Mimi era tal cual la ofreció la linda 
soprano y Rodolfo tal como lo representaba el gallardo tenor.  
Estas líneas entrañan la significación de la severidad suma con que los trató el 
mismo público de tres años atrás. Y es preciso decirlo porque es la verdad y 
para consuelo de los angustiados artistas. En presencia de la realidad, surgió el 
desencanto. 
Es fuerza decir, pues, que la Bohème de ahora es poco más, poco menor, 
parecida á las otras. No fué impecable, como no lo ha sido ninguna de las que 
hemos visto y oido en Palma. Yo lo aseguro: hubiérase cantado por la De-
Roma é Iribarne con perfección igual á otras veces, y también salieran 
derrotados. Nadie puede luchas ventajosamente con un recuerdo, con la 
pureza, con la idealidad de un recuerdo. En éste se desvanecen los defectos, y 
se acrecientan las perfecciones, tanto más cuanto más sea el tiempo que lo 
purifique. El recuerdo ha sido fiel al público. Con él se ha quedado. 
Sólo después del tercer acto los concurrentes á palcos y plateas dejaron en 
plena libertad á los entusiastas ingenuos y sinceros de las alturas. Mitigóse un 
poco la severidad de las pecheras blancas y las manos enguantadas 
aplaudieron benévolamente. La repetición se impuso. Y lo positivo es que ni la 
rigidez primera ni el calor tardío estaban justificados. Toda mi severidad la dirijo 
hoy contra unas decoraciones feísimas y un descuido imperdonable en la 
escena. Y sálvense esta vez coros y orquesta.  
 
141. Almanzor, “Notas de Arte” a La Almudaina, 5 de maig de 1889 
Con los últimos acontecimientos teatrales, que tanto han dado que hablar al 
público y a la prensa, el Teatro Principal está a la orden del día. Se ha hablado 
de los cantantes, del arte lírico, de nuestra cacareada afición musical, de los 
grados que alcanza nuestra cultura y buen gusto, (...). Conviene advertir por 
anticipado que desconfio de la eficacia de cuantas indicaciones se hacen para 
introducir mejoras en el Principal, puesto está visto que quienes deberían 
tenerlas en consideración, hacen poco o ningún caso de ellas. 
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142. Moscón, “De Teatros” a El Noticiero, 9 de gener de 1905 
Ayer tarde púsose en escena Tosca, creemos que es la mejor de la temporada 
y con eso está dicho todo; mi aplauso más sincero á la hermosa De Roma y 
Luis Iribarne. Por la noche se despidió la compañía con Gli Ugonotti en la que 
fueron aplaudidísimos sus ejecutantes, especialmente Riera, Costa y 
Puiggener. El maestro Baratta, fué ovacionado al final de la sinfonia de 
Guillermo Tell, teniendo que repetirse el Allegro final.  Terminó la velada 
cantándose él Ave María de Gounod por toda la compañía, recibiendo todos 
juntamente con Baratta estuendosa ovación. 
 
143. La Última Hora, 24 de novembre de 1900 
En honor a la imparcialidad y justicia hemos de hacer constar que el tenor 
señor Iribarne ha cantado con verdadero primero y amore durante la presente 
temporada de ópera, demostrando sus portentosas facultades como cantante y 
como artista. 
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6. ÍNDEX D’IMATGES SELECCIONADES AL TEXT: 
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˗ Fig. 14. “Teatre Principal”. Font: Heraldo de Baleares, 5 d’abril de 1897 
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˗ Fig. 17. Façana del Teatre Balear. Font: La Almudaina, 24 juny de 1908 

 
 
 
 
 



226  

7. BIBLIOGRAFIA: 
7.1. BIBLIOGRAFIA GENERAL: 

Alier, Roger, «La vida musical barcelonina durant el Modernisme». Dins 
DDAA. Història de la cultura catalana. El modernisme 1890-1906. 
Barcelona: Edicions 62, 1995, pp. 129-152 
 
—. Historia de la ópera. Barcelona: Ma Non Troppo, 2002 
 
Avinoa, Xose, La música i el modernisme. Barcelona: Curial, 1985 
 
—. Història de la Música Catalana, València i Balear, vol. IV, Del 
Modernisme a la Guerra Civil. Barcelona: Edicions 62, 2000, pp. 185- 
186 
 
—. «Modernisme i música: una reflexió al cap dels anys». Recerca 
musicològica, XIV-XV, Barcelona, 2004-2005, pp. 107-122  
 
Casares, Emilio, La música en España en el siglo XIX. Oviedo: 
Universidad Oviedo Servicio Público, 1995 
 
Company Florit, Joan, «Música». Dins Cent anys d’història de les 
Balears. Palma: Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Balears, 1982, p. 
207  
  
Company Matas, Arnau, Catàleg de 100 anys de premsa diària de les 
Balears. Palma: Grup Serra – Sa Nostra, 1993 
 
—. La premsa a Mallorca en el segle XX. Palma: Documenta Balear, 
2015 
 
Cortes, Francesc, La ópera en Cataluña desde 1900 a 1936. Madrid: 
ICCMU, 1999 



227  

 
—. «El nacionalisme en el context català entre 1875 i 1936», Recerca 
Musicològica, num. XIV-XV, Barcelona, 2004-2005, pp. 27-45 
 
—. «Consideracions sobre els models operistics entre 1875 i 1936».  
Recerca Musicològica, num. XIV-XV, Barcelona, 2004-2005, pp. 77-85 
 
DDAA. «Última Hora» a Gran Enciclopèdia de Mallorca. Palma: Ed. 
Promomallorca SL, volum XVII, pp. 362-365 i Tom XXIV, pp. 443 
 
Graña Zapata, Isabel, La cultura a Mallorca (1840-1936), Palma: 
Documenta Balear DL, 1998 
 
Marco, Tomás. Historia de la música española, vol. 6, siglo XX. Madrid: 
Alianza Música, 1983, p. 18 
 
Mas Vives, Joan, La construcció d’una identitat. El debat ideològic i 
cultural entorn de J.M. Quadrado i J. LL. Pons i Gallarza. Palma: 
Lleonard Muntaner, 2008, pp. 147-170 
 
Menendez Torrellas, Gabriel, Historia de la ópera. Madrid: Akal, 2013 
 
Nadal, Antoni, El Teatre mallorquí del segle XIX. Palma: Edicions 
Documenta Balear, 2007 
 
Pahlen. Kurt, Diccionario de la ópera. Barcelona: Emece Editores, 1995 
 
Peña y Goñi, Antonio, La ópera española y la música dramàtica en 
España en el siglo XIX. Madrid: ICCMU, 2004 
 
Pons i Pons, Damià, “Mallorca entre els dos segles (1886-1906): 
normalització i modernització cultural”, Afers: vol. 12, n.27, 1997, pp. 
269-283 
 



228  

—. Ideologia i cultura a la Mallorca d’ entre els dos segles (1886-1905): 
el grup regeneracionista de L’Almudaina. Palma: Lleonard Muntaner 
editor, 1998 
 
—. Cultura i literatura a Mallorca entre els segles XIX i XX, Palma: Hora 
Nova Edicions, 2006 
 
Reynés Florit, Arnau, “Panorama de la música a Mallorca des del final 
del segle XIX fins al XXI”, Revista electrònica d’Investigació i Innovació 
Educativa i Socioeducativa, Monogràfic sobre educació musical, Vol. III, 
núm. 2, 2012, pp. 78-108  [en xarxa]  
http://www.in.uib.cat/pags/cat/index.html [consulta: 22/01/2016] 
 
Rusiñol, Santiago, L’illa de la calma. Barcelona: Antoni López, 1913 
 
Santana, Manel, “Els casinos i ateneus. Esbarjo, política, educación i 
cultura a Mallorca a finals del segle XIX”, Bolletí de la Societat 
Arqueològica Lul·liana: Revista d’estudis històrics núm. 57, 2001, pp. 
221-236 
 
—. Classe obrera, cultura i educació a Mallorca (1868-1936). Palma: 
Lleonard Muntaner, 2007, pp. 27-50 
 
Sants Oliver, Miquel, Illa daurada. La ciutat de Mallorques. Barcelona: 
L’Avenç, 1906 
 
Subira, Jose, La ópera en los teatros de Barcelona: estudio histórico 
cronológico desde el siglo XVIII al XX. Barcelona: Llibreria Mila, 1946. 
 
Trujillo Sevilla, Jesus, Jesus, Breve historia de la ópera. Madrid: Alianza, 
2007 

 



229  

 

7.2.BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA: 
AA.VV., Diccionari del Teatre a les Illes Balears. Vol. I i II. Palma: 
Lleonard Muntaner editor; Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2003 
 
Alomar Villalonga, Gabriel, Antonio Noguera y su obra musical. Palma: 
Luis Ripoll, DL1979, 1905 
 
Buades, Josep Maria, “Apunts per a una història de l’òpera a Mallorca”, 
Actes de la II Trobada de Documentalistes Musicals, Fundació ACD- 
Centre de Recerca i Documentació Musical de Mallorca, Pollença, 1998, 
p. 225 
 
Garcías Estelrich, Domingo, La ópera y el teatro en Mallorca (1824-
1834): la década ominosa, Palma: Lleonard Muntaner Editor, Col·lecció 
Refaubetx, vol. 19, 2004 
 
—. & ; (coord.) Pasqual, Aina; Murray, Donald. G. (fot.), Història del 
Teatre Principal: cultura, espai i societat, Palma, J. J. de Olañeta, DL 
2007 
 
Mas Vives, Joan, «Els costumistes del Vuit-cents», Dins Cent anys 
d’història de les Balears. Navarra: Salvat, “Sa Nostra”, Caixa d’Estalvis i 
Mont de Pietat de les Balears, 1982, pp. 176-178 
 
Noguera, Antoni. Memoria sobre cantos, bailes y tocatas populares de la 
isla de Mallorca. Barcelona: Tipografia de Víctor Berdós i Feliu, 1893 
 
—.  Ensayos de crítica musical. Palma: J. Tous, 1908 
 



230  

Parets i Serra, J., La ópera en Mallorca: siglo XIX, Palma: [Luis Ripoll] 
DL, 1982 
 
Parets Serra, J., Llista de cantants lírics mallorquins. II Jornades 
musicals cap vuitada de Pasqua. II Simposium sobre els orgues històrics 
de Mallorca: II Trobada de Documentalistes musicals, pp. 167-179 
 
Pons Vallès, Francisco, La casa de las comedias: hoy teatro principal. 
Palma: Ed. Mallorquina de Francisco Pons, 1955 
 
Parets Serra, Joan. «Antoni Noguera, obres i bibliografia». Revista 
Madrigal, núm. 1 (VIU), 1983 
—. & ; Estelrich, Pere i Massot, Biel. Compositors de les Illes Balears. 
Pollença: El Gall Editor, 2000, pp. 120- 121 

 
Pons Pons, Damià, «Antoni Noguera i la modernització musical a 
Mallorca», Bolletí Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 53, Palma, 1996, 
pp. 309-330 
 
Sabater, Gaspar, De la Casa de las Comedias al Teatro Principal: 
aproximación a la historia de nuestro primer Coliseo, Palma: Consell 
Insular, 1982 
 
Sanmartín Perea, Julio, Los cien años del Círculo Mallorquín, Palma: 
[s.n.], 1951 
 
—. Uetam. El mejor bajo cantante de su tiempo. Biografia, Palma:[s.n.] 
Gráficas Miramar, 1952 
 
Thomàs Sabater, Joan Maria. «Baleares». Diccionario de la Música 
Labor, vol. I. Barcelona: Labor, pp. 170-173 
 



231  

—. & ; Parets Serra, Joan, Breu història musical de les Illes Balears. 
Palma: col·lecció Música, núm. 1 (Consell de Mallorca), 1989 
 
Vicens Vidal, Francesc, “La primera temporada d’òpera del Teatre Líric a 
través de les pàgines del diari Última Hora”, IX Simpòsium i Jornades 
Internacionals de l’Orgue Històric de les Illes Balears. IX Trobada de 
Documentalistes Musicals, Fundació ACD- Centre de Recerca i 
Documentació Musical de Mallorca, Muro, 2003, pp. 231-245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


