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Homenatge a la música del

Presentació

Jaleo
Sarsuela “El postillón de la Rioja”

Cristóbal Oudrid. L’autor de la música del “jaleo” 
Les notes del jaleo formen part d’un fragment de la 
sarsuela “El postillón de la Rioja”, obra del compo-
sitor Cristóbal Oudrid. Nascut a Badajoz l’any 1825. 
Va aprendre piano de la mà del seu pare, que era 
professor de música, però també autodidacta. Amb 
sols 19 anys, se traslladar a Madrid, allà ja agafar 
fama tocant el piano a locals socials i cafès. Poc a 
poc es va convertir en un destacat compositor de 
sarsuela, el gènere per excel·lència a la segona 
meitat del segle XIX. L’any 1856, a l’edat de 31 anys, 
va estrenar amb èxit “El postillón de la Rioja”, però la 
seva obra més coneguda va ser el poema simfònic 
“El sitio de Zaragoza” i també la coneguda “Salve 
marinera”, actual himne de l’Armada espanyola. 
Va arribar a crear gairebé 90 sarsueles i va dirigir 
l’orquestra del Teatre Real de Madrid i el Teatre de 
la Sarsuela. Enguany és el 140 aniversari de la seva 
mort, que va tenir lloc a Madrid l’any 1877 a conse-
qüència d’una pulmonia.
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Homenatge a la música del

JaleoL’Origen
Per què un fragment de “El postillón de la Rioja” 
ha esdevingut la música dels nostres jaleos?
La música del Jaleo va néixer a Ciutadella l’any 
1888. Des de feia anys, per tal d’animar el Cara-
gol des Born i els Jocs des Pla, la Banda Popular, 
creada el 1880 i dirigida pe Guillem Alba Llorens, 
sonava algunes peces de moda, i aquell any, la 
interpretació durant el Caragol des Born d’una jota 
aragonesa de la sarsuela “El postillon de la Rioja”, 
obra composta l’any 1856 per Cristóbal Oudrid, 
va fer furor. La peça era molt popular als concerts 
musicals i als teatres de finals del segle XIX a Me-
norca, i la seva inclusió al pas dels cavalls quan 
feien les tres voltes provocà que aquells, espan-
tats, fessin bots i cabrioles. 

PRIMERA PART

Presenta:
Vanesa Orti Precedo

Interpretació de diferents 
fragments del “postillón 
de la Rioja” a càrrec dels 
alumnes de cant de l’escola 
municipal de música

Banda de Música 
d’Alaior

Tocarà una varietat de can-
çons populars

Fabioler:
Cristóbal Vinent Riudavets

Cantants: 

Baronessa
- Lola Navarro 
 soprano

Baronessa
- Jayne Swinbourne
 soprano

Bautista:
- Tolo Pons
 baríton

Fèlix:
- Llorenç Valls
 tenor

Direcció i piano:
- Merxe Orfila

Director:
- Andriy Lemekh
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“El  postillón  de  La  Rioja”
Una història d’embolics amorosos: 
El Comte del Arco vol que la seva neboda, la Baronesa 
del Olmo, es casi amb un noble i vol que ho faci amb el 
Marquès d’Alvarado. Ella no el coneix i només acceptarà 
si li agrada. 
Com és natural no hi pot faltar el tercer en discòrdia: Fèlix. 
És un oficial que es va enamorar de la baronessa a un ball 
de màscares i ella el va despreciar. Inclús es va enfrontar i 
va agredir a un coronel que la pretenia i va haver de fugir 
de la justícia.

PRIMER ACTE:
El Comte del Arco vol que la seva neboda, la Baronessa del 
Olmo, es casi amb un noble i vol que ho faci amb el Marquès 
d’Alvarado. Ella no el coneix i només acceptarà si li agrada. 
Com és natural no hi pot faltar el tercer en discòrdia: Fèlix. És 
un oficial que es va enamorar de la baronessa a un ball de 
màscares i ella el va menysprear. Ell es va arribar a enfrontar 
i a agredir a un coronel que la pretenia i va haver de fugir de 
la justícia. 
En la fugida amb el seu criat, Bautista, van a parar a una 
posada a on també s’hosteja el marquès. Quan arriben els 
soldats perseguint-los, fugen de nou. Per equivocació aga-
fen les maletes del marquès i quan se n’adonen ja es tard 

per canviar-les. Aprofiten la roba que hi ha dins les maletes 
per disfressar-se, Fèlix de postillón i el seu criat de marquès. 
Mentre, la baronessa, per veure com és el marquès, decideix 
passar la nit, acompanyada pel seu majordom “Rufo”, en un 
parador entre Alfaro i Tudela a on sap que el marquès ha de 
romandre. Va disfressada de vella per passar desapercebu-
da i conèixer-lo sense que ell s’adoni, i decidir si li agrada per 
a casar-se. Allà, en Rufo li conta a la baronessa que en pocs 
instants arribarà el marquès , que vol fer el mateix que ella i 
que per tant també anirà disfressat. Anirà de “postillón”.
Arriba al parador en Fèlix fugint dels soldats, vestit  de 
postillón i acompanyat pel seu criat Bautista, disfressat 
de Marquès. 
I aquí comencen les confusions. La baronessa que sap que 
el marquès anirà disfressat de postillón, quan veu a Don Fèlix 
el confon amb el seu futur marit. Comença a mirar-lo de reüll 
i per dissimular i així veure com és el marquès, canta una 
cançó, “Pajarito”, 
Lola Navarro canta “PAJARITO”
La baronessa queda encantada del postillón que ella creu el 
marquès i decideix dir que sí a la proposta del seu conco, i 
casar-s’hi. Li proposa allà mateix i disfressada de vella. 
Mentrestant, Don Fèlix descobreix que la vella en realitat 
és la seva enamorada, la baronessa i que l’ha confós 
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amb el marquès.
Molest amb ella per haver-lo menyspreat al ball, decideix 
castigar-la. Per fer-ho planeja dir-li que si de casar-se i 
després de signat el contracte dir-li que no és el marquès i 
fer-li creure que s’ha casat amb un criat de veritat.
La baronessa disposa ràpid el contracte de noces per ca-
sar-se el més prest possible.
El criat d’en Fèlix, Bautista, no entén com el seu amo pot 
estar enamorat d’una vella i intenta per tots els mitjans 
que no s’hi comprometi.
Jayne Swinbourne com a baronessa, Llorenç Valls com a 
postillón i Tolo Pons com a Bautista,
Canten el bolero “AUNQUE VIEJECITA”
El marquès de veritat entra al parador enfadat cercant 
els lladres de les seves maletes. Però en Fèlix no vol fugir 
sense venjar-se abans de la baronessa tal com ha pla-
nejat. Pot seguir amb el seu pla perquè el marquès que 
és sord com una tàpia,  no el descobreix en un primer 
moment. Així aconsegueix que la baronessa firmi el con-
tracte de noces. Però una vegada firmat, ella veu que el 
nom del seu espòs és “Gaspar... Postillón de la Rioja” i que 
per tant s’ha casat amb un criat. Mentre, es descobreix 
que ells són els lladres, i Fèlix i Bautista fugen de nou.

SEGON ACTE 
Fèlix i Bautista arriben a la quinta del conco de la barones-
sa, el comte del Arco. 
La baronessa, que pensa que està casada amb un criat, 

li demana a Bautista que faci el paper de marquès, és a 
dir, del seu marit per no donar un disgust al seu conco. I 
Bautista accepta.
Mentrestant, ella ja vestida de jove, parla amb en Félix. Pen-
sa que no la reconeix  ja que ell es va casar amb una vella, 
però ell li demostra que sí sap que ella és la baronessa, i 
ella es desespera quan veu que no pot tornar enrere el que 
ha fet i que està lligada a un criat per sempre...
Sobre tot perquè cada vegada li agrada més el criat...
Lola Navarro com a Baronessa i Llorenç Valls com a postillón. 
Canten “NEgRITOs sON sUs OJOs”
Mentrestant ha arribat el marquès autèntic que crea un 
munt de confusions degut a la seva sordesa. Finalment, 
quan  es posa la trompeteta per sentir tot el que passa, 
descobreix tot el pastel: que ell és realment el marquès, 
que en Fèlix és un oficial que fuig de la justícia i Bautista el 
seu criat... 
Quan la baronessa que ja està mig enamorada de Fèlix 
sent que no és un criat sinó un oficial,  li demana al seu 
conco , que és el governador, que li doni el perdó i els 
deixi ser marit i muller. Ell en un principi no ho vol fer, però 
després quan veu que és la felicitat de la seva neboda li 
diu que fugin a França i refacin la seva vida allà mentre 
s’aclareix tot.
Al final tot el poble celebra la felicitat dels nuvis i com a 
colofó es canta una jota, “A LA ORILLA dEL EbRO”,  que 
és la que dona origen a la música del jaleo.
Canta Llorenç Valls.
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A Menorca, el tambor i el fabiol formen part de les 
festes tradicionals de tots els pobles, concretament 
a les colcades. El fabioler és l’encarregat d’anunciar 
el pas de la comitiva i d’avisar els membres de la 
colcada a l’hora dels replecs o a l’hora de començar 
alguns actes. La primera vegada que apareix do-
cumentat l’ús del tambor i el fabiol és a l’any 1703, 
al Llibre de Consells de l’Arxiu Històric Municipal de 
Ciutadella que diu així: “I en totes les cavalgades 
han acostumat a portar davant el penó, persona 
qui toca el tamborino i flauta...”
Tanmateix, a Menorca, cal diferenciar, tant pel que 
fa a l’instrument en si com a la tonada, entre 
Ciutadella i la resta de pobles de l’illa.

El so del fabiol
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Homenatge a la música del
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Homenatge a la música del

Jaleo

PROJECCIÓ 

Durant la presentació i actuació de la banda, es 
projectaran imatges de les festes patronals de 
diferents dècades.

INTERPRETARAN
Jaleo
Popurris
 Dones menorquines
 Els llagosts
Paquito chocolatero
Maniquí

DIRECTOR
Andriy Lemekh

FLAUTES
Júlia Carreras Ameller
Gemma Fortuny Ruíz
Mª Àngels Pons Carreras
Gari Vidal Palliser
Jaume Sans Juanico
Tere Allès Camps

OBOÈ
Maria Sintes Juanico

CLARINETS
Pilar Petrus Gomila
Gibet Pons Petrus
Clara Franco Pons
Laura Camps Cedo
Maria Sans Bosch
Marta Carreras Ameller
Edgar Sintes Mercadal
Robert Juanico Juanico
Clara Piris Burgos

BANDA DE MÚSICA D’ALAIOR

SAXOS
Bernat Diego Carreras
Joan Clapés Florit
Jeroni Sans Juanico
Francina Fortuny Cuerva
Isaac Pons Riera

FAGOT
Juanjo Gomila Bassa

TROMPETES
Dani Pons Rotger
Andreu Preto Pons
Martí Preto Pons
Adrià Carreras Valero
Ostap Popovych

TROMPA
Yeray Damas Pons
Amelia Albin
TROMBONS
Joan Juanico Torrent
Miquel Florit Gallego 

BOMBARDÍ
Marc Pascual Villalonga

TUBA
Toni Pascual Orfila

PERCUSSIÓ
Gary Cantuche Timoner
Pau Sintes Juanico
Marc Villalba Mercadal 
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C/ Menor, 4 - Alaior
Tel. 971 37 94 46

C/ Es Banyer, 10 - Alaior - tiagoreurer@gmail.com
Tel.: 971 37 29 68 - 619 95 84 91 - www.tiagoreurer.com

PHOTOS - BOOKS - REPORTS - EDITIONS - PORTRAITS - ADVERTISING

reurer
D I S E Ñ OF O T O G R A F Í A



Your personal Estate Agent

FINCAS

cardona
Plaça d’es Ramal, 25 - 07730 - Alaior - info@fi ncascardona.com

www.fi ncascardona.com
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Jaleo
Coordinació

Llorenç Cardona Seguí

Coordinadora musical
Merxe Orfi la Bagur

Instrument i partitura de
portada

Llorenç Petrus Mir

Muntatge i adretzo
Brigada municipal d’Alaior

Joana  Mercadal Contreras 

II·luminació i só
Eventos Tecnográfi co

Perruqueria i maquillatge
Esperança Subirats

Joana Montse Mascaró

Disseny gràfi c i vídeo
Tiago Reurer Morlà

Vídeos originals
Jesús Carreras 

Col·laboradors
Vicente Pons Villalonga

Arxiu Ciutadella
Arxiu Alaior Marga Pons Martí

PATROCINI I COL.LABORACIONS


