
La Peça del mes   Art i Música

La fada, drama líric en un acte i nou escenes amb 
llibret de Jaume Massó i música d’Enric Morera, és 
el manifest musical del Modernisme català, l’obra 
d’Art Total d’inspiració wagneriana que sintetitza 
les investigacions estètiques d’un compositor afiliat 
a la concepció teatral més avantguardista del seu 
temps. L’òpera s’estrenà al Teatre Prado de Sitges el 
catorze de febrer de 1897, i va néixer en el context 
de les Festes Modernistes, manifestacions culturals 
promogudes per Santiago Rusiñol, celebrades entre 
1892 i 1899. Es va incloure a la quarta festa, amb la 
participació dels millors artistes de l’època: Miquel 
Utrillo va fer el cartell publicitari, Lluís Labarta 
el vestuari i Santiago Rusiñol pintà els decorats. 
Elisa Petri, Amanda Campodonico i Manel Morales 
van cantar els rols principals, acompanyats per 
l’orquestra del Liceu. Sitges, meca espiritual dels 
artistes que buscaven refugi, inspiració i consol a la 
insatisfacció provocada per la ciutat industrialitzada, 
va causar amb La fada una revolució, el missatge de 
la qual no va passar desapercebut: la lluita contra 
l’anquilosament d’una societat reticent als canvis.

Rusiñol, Morera i Massó participaven en les 
activitats promogudes per les associacions catalanes 
d’excursionisme científic, anant per primer cop a 
l’Estany Negre d’Èvol el 1891. Al pròleg del llibret 
de La fada, Massó es dirigia així a Morera: «Te’n 
recordes quan vàrem anar plegats a l’Estany Negre 
d’Èvol acompanyats d’altres bons amics, enmig 

de les delícies del qual, sota els arbres corpulents 
i cantaires, asseguts al damunt del prat florit et 
vaig llegir i lliurar el que ara et trameto imprès? 
Des d’aquell dia endavant tu vas començar la teva 
tasca... Quina emoció més fonda en veure el caràcter 
definit de cada personatge i de l’aire tan fondament 
català que envolta La fada constantment!». 
L’argument, arrelat en la tradició dels llibrets d’òpera 
del Romanticisme, prové d’una llegenda que Massó 
va conèixer de mans d’un pastor, durant una 
excursió a l’Estany Negre. Als temps de Jaume I, els 
amants Jausbert de Paracolls i Gueralda d’Èvol fugen 
de les famílies per estar enemistades. A la muntanya, 
símbol de l’amor infinit, viuen lliurement la seva 
relació. Però al paratge on s’instal·len, hi ha un llac 
on s’amaga una fada que s’enamora de Jausbert. El 
pare de Gueralda, Senyor d’Èvol, arriba amb intenció 
de matar-lo. El jove lluita contra ell però mor en 
l’intent: la seva espasa ha estat inutilitzada per la 
fada, que surt del llac per abraçar el cos mort. 

Des dels primers compassos Morera exposa el seu 
credo artístic, apostant per l’avantguarda musical. La 
fada comença amb l’entrada esglaonada de trompes, 
fagots, clarinets, flautes i oboès, executant les notes 
corresponents al conegut com “acord Tristany”, 
però mig to més greu. Aquest acord dissonant i 
sense resolució immediata, apareix a l’inici de Tristan 
und Isolde. Wagner el va concebre per representar 
l’anhel d’estimar, desig que només troba la resolució 
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harmònica amb la mort dels protagonistes, al final 
de l’òpera. L’acord va qüestionar els principis de 
l’harmonia tradicional i es va prendre com a sinònim 
de modernitat, circumstància coneguda als cercles 
musicals de la Barcelona finisecular. Morera declarava 
així la seva admiració per Wagner, defensant els seus 
postulats estètics. L’atmosfera onírica i misteriosa 
amb que comença La fada, quan la nit deixa entrar 
lentament la claror del dia, és una metàfora del pas 
de la foscor de l’estètica anterior a la llum del 
Modernisme musical. L’estructura de l’òpera, absent 
de números tancats, l’ús del cromatisme com a 
recurs dramàtic, i la descripció de les emocions 
a través de l’orquestra, són alguns dels trets 
wagnerians emprats per Morera. La instrumentació 
que acompanya als personatges descriu el seu 
caràcter: Gueralda, símbol de l’amor pur, s’expressa 
amb els arcs; a Jausbert el presenten els metalls, i la 
fada s’envolta d’una harmonia ambigua, hipnòtica, 
que anuncia els perills d’enfrontar-se a les forces 
de la natura o l’amor carnal. L’únic duo amorós de 
l’òpera no és tal cosa: els amants alternen melodies 
coincidint només en un brevíssim instant, presagi de 
la impossibilitat i l’efímer del seu amor.

L’esdeveniment fou extraordinari. L’expectació per 
assistir a La fada creà la necessitat de proporcionar un 
tren especial cap a Sitges, i el Teatre Prado va omplir-
se completament, deixant centenars de persones 
sense localitat. El discurs llegit per Rusiñol abans de 
la representació fou la defensa d’un art nou, inspirat 
en la llar catalana, «que fuig dels aplaudiments fàcils 
i no es ven a l’interès ni s’emmotlla a les pautes 
consagrades pel mal gust...» i que tenia a Morera 
com a responsable del «renaixement que faci de la 
nostra pàtria un raconet de cultura, on trobin niu i 
consol els devots de la bellesa». L’òpera va fer vessar 
rius de tinta a la premsa, defensant-la o atacant-
la, és a dir, posicionant-se a favor o en contra del 
Modernisme. La Vanguardia la descrivia com «el 

mayor intento en Cataluña de realización del drama 
musical». La Veu de Sitges qüestionava les crítiques 
alienes, vaticinant «els elogis segurs que mereixeran 
La fada o altres òperes catalanes, quan les sentin a 
l’estranger». Il Tiberio s’alegrava de que Barcelona 
«quedés buida de modernistes durant aquell dia». 
L’Aureneta publicava que no havien anat perquè 
«segons el Gran Sacerdot del Modernisme –Rusiñol– 
el seu art només parla als neuròtics, desequilibrats 
i histèrics, i com que tant nosaltres com els nostres 
lectors estem bé de salut, La fada no ens hauria fet 
sentir bé». La Publicidad descrivia el Modernisme 
dient «es lo que llaman chifladura en otras partes. 
Pinte usted mal, componga música ratonera y escriba 
usted incoherencias y ya puede usted ir a Sitges a 
tomar la alternativa». A més, dies després ironitzava 
dient que «La fada ha sido traducida al tagalo, al 
griego moderno, al lapón y al abisinio». 

Utrillo no va sortir indemne de les crítiques. A 
L’Esquella de la Torratxa s’esgarrifaven pel cartell de 
la funció: «què significa aquell cartell estrambòtic i 
rar que té pretensions d’art i bon gust? Què és aquell 
galimaties de signes estranys en que sembla que 
es barallin el mal gust en el dibuix amb l’ortografia 
rància i convencional, a veure qui ho fa pitjor?». Els 
diferents símbols que apareixen harmonitzen amb 
el projecte renovador de Morera. Una papallona 
–metàfora del renaixement i la transformació– 
acompanya la lira, al·legoria de la música i emblema 
de la inspiració artística. A la mateixa alçada, un cigne 
sobre un elm alat –atributs de Lohengrin, primera 
òpera wagneriana representada sencera a Barcelona 
al 1882– protegeix l’escut de Catalunya. Utrillo, com 
Morera, assenyala a Wagner com a punt de partida 
per a la regeneració musical de Catalunya. La fada, 
una figura femenina de gran sensualitat i símbol de 
les forces primitives de la Natura, s’emmarca entre 
lliris i cards, expressió de la dualitat entre l’amor pur 
de Jausbert i Gueralda, i l’amor sexual de l’ondina.
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