
       

 

       

       

PROJECTE FINAL 

       

       

ELS GERMANS PETRIDES 
A BARCELONA 

Dos trompistes bohemis al Teatre de la Santa Creu (1794-1798) 
       

       

     

       

       

       

 Estudiant: José Reche Antón    

 Àmbit/Modalitat: Música Antiga, Trompa Natural    

 Director: Josep Borràs    

  Curs : 2010-2011    

  

Vist-i-plau del 

director del 

projecte:  

  
Membres del tribunal: 
1. Josep Borràs i Roca 
2. Javier Bonet Manrique 
3. Joaquim Rabaseda i Matas 



 

  



EXTRACTE 

Aquest treball documenta l’estada a Barcelona, entre el 1794 i 1798, dels germans 
Joseph i Peter Petrides, trompistes nascuts a Praga. L’excepcional trajectòria 
d’ambdós a la capital catalana, com a membres de l’orquestra del Teatre de la 
Santa Creu i com a solistes destacats, il·lustra el desenvolupament de l’ofici de 
músic a la ciutat durant l’última dècada del segle XVIII. 

EXTRACTO 

El presente trabajo documenta el período en Barcelona, entre 794 y 1798, de los 
hermanos Joseph y Peter Petrides, trompistas nacidos en Praga. La excepcional 
trayectoria de ambos en la capital catalana, como miembros de la orquesta del 
Teatre de la Santa Creu y como solistas destacados, ilustra el desarrollo del oficio 
de músico en la ciudad durante la última década del siglo XVIII. 

ABSTRACT 

This paper enlightens the period 1794-1798, when the brothers Joseph and Peter 
Petrides stayed in Barcelona. The two hornplayers, born in Prague, were members 
of the Santa Creu Theatre orchestra and played a very important role as soloists in 
the city. Their remarkable career contributed to the development of musicians’ 
professional activities in Barcelona during the end of the 18th century. 
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INTRODUCCIÓ 
 

“[...] s’han començades en esta nit, dissabte, a dos quarts de nou, les acadèmies de 

música, i així en dissabtes de quaresma, ab los instruments de clave, contrabaix, viola, 

violins, trompes, flautes o oboesos i fugot [...]” 

Baró de Maldà, Calaix de Sastre 

18 de març de 1798 

vol. 4, p. 28 

  



10 

 

  



 

 

11 
 

Aquest treball és el resultat del retrobament d’un intèrpret actual de trompa, 

a la ciutat de Barcelona, amb uns altres trompistes de fa més de dos-cents 

anys, els germans Joseph i Peter Petrides, a la mateixa ciutat. 

Com a estudiant de trompa històrica, en l’àmbit de la música antiga, és 

constant l’interès en les fonts originals, no només pel que fa a la partitura 

sinó per totes aquelles altres que ens permeten apropar-nos al seu context 

històric, social, estètic. Entre elles, les que ens diuen quina era la realitat 

dels músics, els seus condicionants així com les seues motivacions. Aquest 

aspecte pot aportar també informacions importants en el camp de la 

interpretació. A més, la recerca al voltant de l’activitat laboral dels músics a 

la Barcelona de finals del segle XVIII pot constituir un mode d’explicar i 

entendre la història de la música.  

Actualment, conservem papers i instruments, fem edicions i còpies, tot amb 

la idea d’executar de nou el repertori i reconstruir les pràctiques 

interpretatives; una altra cosa, menys habitual i desenvolupada de manera 

irregular, és l’estudi de l’ofici dels músics que originàriament van tocar 

aquella música. Creiem que l’aprofundiment en aquest aspecte pot donar-

nos encara més pistes sobre el context interpretatiu, sobre les seues 

circumstàncies i, encara més, sobre el consum musical de la ciutat, la 

situació del negoci de la música.  

En el cas concret dels trompistes, és ben conegut el fet que el repertori s’ha 

enriquit gràcies a destacats intèrprets – des de Giovanni Punto (1746-1803) 

a Dennis Brain (1921-1957) – que han estimulat els compositors – des de 

Joseph Haydn (1732-1809) a Paul Hindemith (1895-1963) – a escriure tota 

mena de peces. O bé, els propis trompistes van agafar la ploma per mostrar 

les possibilitats de l’instrument a través de les seues obres o fins i tot 

explicant als compositors les maneres més adients per tractar la trompa, 

com Othon-Joseph Vandenbroek (1758-1832)1 o Louis-François Dauprat 

(1781-1868)2. 

                                                           
1 Othon-Joseph VANDENBROEK, Traité général de tous les instrumens à vent à l'usage des 
compositeurs [...]. Cette méthode traite de l'etendue du cor dans tous les tons majeurs et 
mineurs, avec un violon unisson. On y trouve tous les traits et passages que cet instrument 
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Amb aquestes premisses, i davant el retrobament amb els Petrides a 

Barcelona, va sorgir una de les hipòtesis més interessants de la recerca: la 

presència d’uns músics com els germans, va deixar música de la seua 

pròpia composició? S’escriviren peces per a ells? Fins poc abans de la 

redacció d’aquestes línies, aquesta idea es mantenia en interrogant; ara 

coneixem que han quedat traces de composicions destinades als germans. 

Al llarg d’aquest text, coneixerem – entre d’altres qüestions – els detalls de 

les activitats dels trompistes a Barcelona. A més, cercarem de refer el seu 

camí musical del que s’han esborrat ja moltes petjades. 

Per tant, després d’una contextualització de la Barcelona del canvi de segle 

(del XVIII al XIX), es trobarà una biografia general dels Petrides que es 

desprèn fonamentalment de les informacions que reflecteix John Sainsbury 

(ca. 1793-ca. 1862), agent literari britànic i editor del primer diccionari de 

músics en anglès3. 

A dintre d’aquesta biografia, incorporem tota la documentació que hem 

recollit durant la recerca. Evidentment, com anuncia el nostre títol, la nostra 

aportació principal és al voltant de l’estada barcelonina. 

Tractem també d’esbrinar la possible influència dels germans en el 

panorama musical i cultural de la ciutat catalana, incloent el probable estímul 

en determinades noves activitats musicals així com l’escriptura dedicada a 

ells de peces concretes. En aquest sentit, notarem com la parella de músics, 

com a unitat musical pròpia, es dóna no només a les trompes sinó a d’altres 

instruments de vent. 

                                                                                                                                                                     

peut faire, tous les solo qu'un compositeur peut et doit employer à commencer par le si en 
bas jusqu'au si en haut [...]. París, Boyer, ca. 1793. També el seu Méthode nouvelle et 
raisonnée pour apprendre à donner du cor [...] Cette Méthode [...] donne des explications 
propes à faire connoitre cet instrument à tous les Musiciens et Compositeurs et à le placer 
dans son ton naturel [...]. París, Naderman, ca. 1797 
2 Louis-François DAUPRAT, Méthode de cor alto et cor basse (premier, second cor) 
composée et dédiée a Messieurs les compositeurs [...]. Paris, Schonenberger, 1824, p. V: 
“nous y avons joint une troisième Partie, adressée aux jeunes Compositeurs, dans laquelle 
nous leur faisons connaître toutes les ressources du Cor, ainsi que les differentes manières 
d’employer cet instrument [...]”. 
3 John SAINSBURY, A Dictionary of Musicians from the Earliest Ages to the Present Time. 
Londres, Sainsbury & co., 1824 
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El punt de partida d’aquest treball, el retrobament del que parlàvem al 

començament d’aquesta Introducció, va donar-se arran d’una lectura sobre 

els concerts a Barcelona al segle XIX
4. Allà, el nom dels Petrides apareixia 

quasi fora de context, si més no cronològic. Des d’aquest primer text, i per tal 

de conèixer-los més profundament i situar-los, el nostre treball va començar 

amb una primera recerca bibliogràfica per avaluar l’estat de la qüestió. 

Entre aquestes primeres fonts, n’existeix una que es pot considerar com a 

principal, l’esmentada anteriorment i publicada per Sainsbury5, que és 

pròpiament una biografia dels germans. Junt amb aquesta, hem trobat altres 

entrades a diccionaris posteriors en les que a poc a poc veiem reduir-se la 

presència dels Petrides6, fins que ni els trobem a les modernes edicions de 

la MGG o l’actual Grove en línia. 

No obstant, existeixen un seguit de referències – sovint amb la repetició de 

destacats fets pintorescs extrets de la mateixa biografia – en un context més 

estrictament relacionat amb l’estudi de la trompa. En concret, el fet més 

destacable dels germans en aquests llibres és la relació directa de la parella 

amb el naixement d’una suposada escola britànica de trompa. La primera 

que reproduïm és la d’Horace Fitzpatrick, al seu estudi de l’any 1970 sobre la 

tradició trompística austrobohèmia, on parla de la influència dels trompistes 

bohemis a Anglaterra: 

“While there has not been an unbroken tradition of Bohemian horn-players in 

England since the second quarter or the nineteenth century, their influence 

nevertheless contributed to that distinctive style of which the Brain family 

were the last true exponents. We have already noted that the first horn-

players to come to these shores in the days of Handel and Pepusch were 

                                                           
4 Montserrat COMELLAS I BARRI, El Romanticisme musical a Barcelona: els concerts. Sant 
Cugat del Vallès, Els llibres de la frontera, 2000 
5 John SAINSBURY, “Petrides (the two brothers.)” en A dictionary of musicians, pp. 283-285. 
Reproduït íntegrament a l’Annex 1. 
6 Bon exemple és John W. MOORE, A dictionary of musical information. Boston, Oliver Ditson 
& Co, 1876, p. 116: “PETRIDES, JOSEPH and PETER, brothers; Joseph was born 1755, and 
Peter 1766, at Prague; both celebrated performers on the French horn ; travelled through 
Germany, giving concerts, then through Italy, Sicily, France, Spain, and Portugal; after fifteen 
years' wandering, they settled in London, and became famous as composers and 
performers.” 
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Bohemians; and that certain of the greatest hand-horn virtuosi, including 

Spandau and Punto, were much appreciated here. 

A definitive impress on English horn-playing was made by the famous 

brothers Petrides, who played at the Italian Opera in London from 1802 until 

their retirement in 1825 or 1826. The Petrides were succeded by the 

Leander brothers, presumably Bohemians as well, but these latter players 

appear to have been less active as teachers. By adopting the French 

instrument of the Raoux model which Puzzi had made Popular here, the 

Petrides appear to have been the first to stablish the tone quality for which 

the best British players have since been noted: a marriage, in effect, 

between the breadth of the Germanic tone and the clarity of the French.”7 

En la mateixa línia, en la biografia que Stephen J. Pettitt va dedicar el 1976 a 

un dels trompistes britànics més importants, Dennis Brain, afirma que 

“the foundations of a truly English style were laid by the brothers Joseph and 

Peter Petrides who settled in England in 1802”8 

També comparteix la mateixa idea un intèrpret contemporani, Barry 

Tuckwell, quan parla de la influència dels germans en la tradició anglesa: 

“The Golden Age for horn-playing continued into the nineteenth century and 

Bohemia was the birthplace of the brothers Petrides, John and Peter, who 

came from Prague and settled in London in 1802; they stayed there until 

1824 and great influenced horn-playing in England.”9 

Amb tot, cal tindre en compte que la literatura musicològica sobre la trompa i 

els executants d’aquest instrument, fins i tot la dedicada a la divulgació 

general, és escassa i de qualitat irregular. Així, qualsevol estudi en aquest 

camp troba aquest primer entrebanc. 

Fins el moment, no existeix cap monografia sobre els Petrides i deixant de 

banda les informacions que emprem en aquest treball, no consta cap estudi 

recent sobre ambdós trompistes, ni del seu període a Barcelona. 

                                                           
7 Horace FITZPATRICK, The Horn and Horn-playing and the Austro-Bohemian Tradition. 
Londres, Oxford University Press, 1970, p. 191. També dedica un espai a reproduir la 
biografia dels germans, a la p. 214 
8 Stephen J. PETTITT, Dennis Brain: a biography. Londres, Hale, 1976, p. 16 
9 Barry TUCKWELL, Horn. Londres & Sidney, Macdonald & co., 1983. p. 130 
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Pel que fa a aquesta ciutat, un altre dels punts clau que hem hagut de 

conèixer, és tot allò relacionat amb les activitats del teatre; més 

concretament del Teatre de la Santa Creu, l’únic a Barcelona en temps dels 

Petrides, per tal de contextualitzar la participació dels germans al mateix. 

Existeixen diverses obres dedicades a ell, especialment les tesis publicades 

de Roger Alier10 i Josep Maria Sala Valldaura11; així com altres textos 

precedents de Josep Subirà12 o Emilio Cotarello y Mori13 on s’aborden les 

activitats teatrals i operístiques a Barcelona i a Espanya, però no centrades 

exclusivament en el Teatre de la Santa Creu. 

Però sens dubte la més moderna i propera de les aproximacions, que ens 

està aportant moltes fonts per al coneixement del Teatre, és la que porta a 

terme actualment el grup de recerca “Les Músiques a les societats 

contemporànies”14. El fet de participar en aquest projecte ens ha donat 

accés a diversos documents que enriqueixen aquest treball. 

Entre aquests, trobem fonts administratives estretament relacionades amb el 

funcionament del Teatre i les relatives a l’espai físic nascut el 1788, arran de 

la reconstrucció després de l’incendi patit un any abans; per una altra banda, 

un testimoni imprescindible de la societat barcelonina del canvi de segle: el 

Calaix de Sastre15. 

                                                           
10 Roger ALIER I AIXALÀ, L’òpera a Barcelona: orígens, desenvolupament i consolidació de 
l’òpera com a espectacle teatral a la Barcelona del segle XVIII. Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 1979 
11 Josep Maria SALA VALLDAURA, La cartellera del Teatre de Barcelona (1790-1799). 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Curial Edicions Catalanes, 1999; i 
també del mateix autor El teatro en Barcelona entre la Ilustración y el Romanticismo. Lleida, 
Milenio, 2000 
12 Josep SUBIRÀ, La ópera en los teatros de Barcelona. Barcelona, Ediciones Librería Milla, 
1946. També podem incloure del mateix autor (tot i el títol) Temas musicales madrileños. 
Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1971. Aquesta darrera és la que porta a Antonio 
MARTÍN MORENO a esmentar també els Petrides en la seua Historia de la Música Española, 
4: Siglo XVIII. Madrid, Alianza Editorial, 1983, p. 320 
13 Emilio COTARELLO Y MORI, Orígenes y establecimiento de la ópera en España hasta 1800. 
Madrid, Tip. de la "Revista de arch., bil. y museos", 1917 
14 Adscrit al Departament d'Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
coordinat per Francesc Cortès i Mir. 
15 L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) en conserva una còpia dels dietaris 
(entre 1769 i 1816). Ens ha guiat en la recerca la selecció publicada: Rafel D’AMAT I DE 

CORTADA [Baró de MALDÀ] (Ramon BOIXAREU, ed.), Calaix de Sastre. Barcelona, Institut 
d’Història i Curial Edicions Catalanes, 1987-2003. En concret, els volums 2, 3 i 4, 
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Aquest darrer es tracta del conjunt de dietaris de Rafel d’Amat i de Cortada, 

baró de Maldà (1746-1818), en els que recull el seu dia a dia. Llurs 

comentaris són d’una gran vàlua per conèixer els costums dels ciutadans de 

Barcelona, especialment la petita noblesa (a la qual pertany el baró i els 

cercles de la qual, evidentment, freqüenta) i la burgesia emergent. Entre 

aquests estaments – especialment al primer – la música en general i el 

repertori del Teatre en particular, ocupen una bona part del seu temps. 

Com a tall d’exemple, podem veure aquests dos breus fragments del dietari, 

on s’evidencia la importància del Teatre de la Santa Creu: 

“Avui, segons costums de tots anys, s’ha obert lo Teatro de Comèdies i 

Òperes, sent sa diversió, encara que indiferent en lo moral, útil en lo polític, 

per desterrar l’ociositat de la joventut d’aquesta ciutat.”16 

“abundava tant lo Teatro de gent, com que per no caber-s’hi se tornaven los 

diners als que no podien entrar.”17 

I juntament amb el baró, per documentar l’estada a Catalunya dels Petrides, 

hem utilitzat el Diario de Barcelona18, la primera font d’edició periòdica de la 

ciutat. Aquest diari recull sistemàticament les activitats del Teatre, incloent el 

repertori de les funcions així com altres esdeveniments excepcionals. Durant 

aquesta consulta, hem vist com els seus exemplars reflecteixen la presència 

dels germans en l’actualitat musical de la ciutat i en constaten el seu 

protagonisme. 

Per altra banda, també ha estat obligada la consulta de l’arxiu de l’Hospital 

de la Santa Creu (AHSC); malauradament, existeixen llacunes cronològiques  

i no hi ha informació sistemàtica en les dates que ens ocupen. També hi ha 

altres arxius que conserven restes del repertori del Teatre o d’alguns dels 

seus col·laboradors, dels que parlarem més endavant. 

Pel que fa al repertori  original dels germans, malauradament, tot sembla 

indicar que res ens ha quedat a cap dels centres i ciutats per on van passar. 

                                                                                                                                                                     

corresponents als anys 1792-1799. Les cites emprades en aquest treball – si no s’indica el 
contrari – són d’aquesta publicació (citada des d’ara com Baró de MALDÀ, Calaix de Sastre). 
16 Baró de MALDÀ, Calaix de Sastre, vol. 3, p. 22 (5/04/1795) 
17 id., p. 23 (6/04/1795) 
18 Conservat a l’Hemeroteca de la Biblioteca de Catalunya (BC) 



 

 

17 
 

Les partitures que utilitzaven i que van estar sotmeses als mateixos 

contratemps que els seus propietaris són, ara per ara, perdudes. Ni els llocs 

amb  més possibilitats d’haver estat dipositaris les conserven19. 

Per tant, tractarem de refer un camí musical paral·lel on sovint posarem el 

peu al mateix solc que els germans, quan no al costat i que alhora ens 

il·lustrarà sobre la música, el Teatre i els espectacles de Barcelona, així com 

les vessants professionals d’aquesta parella de músics excepcionals. 

  

                                                           
19 Londres (on van passar més de vint anys) o Praga (ciutat natal a la que tornaren al retirar-
se). Hem consultat ambdues biblioteques nacionals, especialment en els fons de la 
Philharmonic Society (a la British Library), a més de la biblioteca del conservatori de Praga. 
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1. LA BARCELONA MUSICAL DE 
FINALS DEL SEGLE XVIII 

 

“[...] ni la mes Judiciosa Critica podra afinár per las varias, y diferents especies, ques 

conta haverhi en una Ciutat tant vasta, com Barcelona, ahont assisteixen de omni 

genere musicorum, vull dir Gavatxos; Italians; Alemanys; y altres nacions tan distinctas 

en sos caracters, com varias, y discordants en sás opinions, que fomentan la major 

llibertat de parlár [...]” 

Baró de Maldà, Calaix de Sastre 

11 de març de 1799 

AHCB ms. A-218 
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1.1. LA MÚSICA DE LA CIUTAT A L’ÚLTIMA 

DÈCADA DEL SEGLE 

A les acaballes del segle XVIII, en concret la dècada de 1790, trobem un 

període de gran interès musical en Barcelona. Una ciutat al voltant dels 

125.000 habitants20, que des de feia anys vivia una situació política tensa, i 

que duraria fins ben entrat el segle XIX: 

“El darrer terç del segle XVIII i el primer del segle XIX foren emmarcats per 

una sèrie de fets que convulsionaren el Principat. En efecte, el 1773 tingué 

lloc la revolta dels reclutes o l’avalot de les lleves; la Guerra Gran (1793-

1795) contra la França revolucionària; l’ocupació de Barcelona durant la 

Guerra del Francès o de la Independència (1808-1814); la instauració de 

l’absolutisme (1814-1820); el període de règim constitucional, anomenat 

Trienni Liberal (1820-1823), i la segona restauració borbònica, 

caracteritzada per una salvatge repressió dels liberals, entre 1823 i la mort 

de Ferrran VII el 29 de setembre de 1833 (Sobrequés, 2008:145)”21 

I en la que, no obstant, es desenvolupa una important activitat cultural. 

En aquest context, destaca la intensa presència de militars, providents de 

diferents indrets, junt amb una burgesia benestant i una aristocràcia que 

forma el que molts autors han definit com una cort sense rei, al capdavant de 

la qual es troba el Capità General, representant borbònic. 

Les manifestacions musicals esdevenen al voltant de l’església, bé a dintre 

de la Catedral o a les diferents parròquies de Barcelona. Sobretot la capella 

musical d’aquesta primera sembla ser una de les formacions fonamentals, 

segons opinió del baró de Maldà, ja que sovint havia de fer-se càrrec de la 

música de diferents esglésies: 

“La capella de musica de la Cathedral há tingut avui matí 4 funcions; la 

primera ofici grós en la Iglesia de Sant Francesch á 7 horas del matí, que se 

ha comensat á honor de la Purissima. Luego despues de acabat, sen es 

                                                           
20 Segons el conegut com cens Godoy: Censo de la población de España de el año 1797: 
executado de orden del Rey en el de 1801. Madrid, Imp. Real, 1801 
21 Jordi RIFÉ, “Preclassicisme i classicisme” en Francesc BONASTRE i Francesc CORTÈS 
(coords.), Història Crítica de la Música Catalana. Barcelona, Servei de Publicacions UAB, 
2009, p. 241 
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anada tota la turba de la Seu á 2 quarts de 9 á la Iglesia de Jerusalem, per 

motiu de la professio de una mo[n]ja, també ofici grós, acabat est en la 

Iglesia de Sant Agustí novenari á Santa Rita, y en la Iglesia de la Trinitat 

Calsada, en la tarde dos oratoris per la mateixa musica de la Cathedral en 

las Iglesias de Sant Agustí, y de la Trinitat Calsada, que se há cantat lo 

oratori que compongué ultimament Mosen Francisco Queralt mestre de la 

Cathedral, per la festa que fan nova á la Purissima dintre de sa octava en la 

Iglesia de Sant Francesc los Srs Adroguers [...]”22 

O bé a les processons, on trobem una participació activa dels militars, amb 

les seues bandes. És sobretot el baró de Maldà qui ens descriu en 

nombroses ocasions la presència de les músiques dels diferents regiments, 

com aquesta: 

“[...] i la [tropa] dels Suïssos, ab sa xirinola de campanetes de rellotge en 

consonància, panderos, trompes, etc. [...] De gent en tots los paratges dels 

curs de la professó, era una Babilònia, i majorment en lo pati de l’Hospital 

cerca de migdia, per veure a totes aquelles curiositats [...].”23 

O aquesta altra, en honor de Sant Antoni: 

“Solemne festa, en la iglésia de Sant Francesc, de Sant Antoni de Pàdua, i 

segon dia de son novenari; i en la tarda, la molt lluïda i concorreguda 

professó de Sant Antoni per l’acostumat curs. [...] 

Referint-me a l’explicació dels antecedents anys d’esta tan lluïda i 

concorreguda professó, noto en esta haver-hi anat quatre músiques ab sos 

bombos i demés instruments de vent, panderos i ferrets. Tot visca la broma. 

Quals eren dos dels Suïssos – una ab lo joc de campanetes de rellotge en 

consonància – la d’Artilleria i la dels paisans i tocant totes dintre de la iglésia 

de Sant Francesc. Seria cosa de fer caure la bòveda ab tant ruïdo; i cert, 

pobres orelles, per lo que patiren... Per fer-les tornar sordes!”24 

Paral·lelament, la música s’obri pas a altres llocs: per un costat, a les 

acadèmies celebrades a les cases importants de la ciutat; per un altre, al seu 

teatre d’òpera, el Teatre de l’Hospital de la Santa Creu, persistentment actiu, 

no només fent òpera i teatre parlat sinó també celebrant balls i espectacles 

de circ, entre d’altres. 

                                                           
22 AHCB, ms. A-218, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, 13/05/1799 
23 Baró de MALDÀ, Calaix de Sastre, vol. 3, p. 96 (29/03/1796) 
24 id., p. 100 (13/06/1796) 



 

 

23 
 

Pel, que fa a les primeres, en els concerts privats que celebraven les famílies 

benestants – fins i tot, en ocasions, amb entrada –, era comú contar amb la 

presència tant d’aficionats de la mateixa classe social com de membres de la 

capella musical de la Catedral, inclús amb els operistes del Teatre: 

“En la nit, en casa del Sr. notari Manuel Comelles, aon, des d’esta 

temporada d’hivern, se fan en dimecres o dijous de cada setmana les 

selectes acadèmies de música, assistiren a esta los còmics i operants Sra. 

Benita Marquetti i Sr. Albertarelli, lo que portà a algunes senyores i senyors 

del país a dita acadèmia de música, a més d’altres indivíduos ben vistos; i, 

per evitar-se la confusió, se resolgué donar papers, mes ab tot casi no es 

cabia en la peça i, dintre de l’alcova, Marquetti i Albertarelli cantaren un 

parell d’àries, havent-se’n portat gran picament de mans i general rialla, a 

l’oir cantar les àries del bufó [sic].”25 

Aquest interès per la música i, en concret, pel Teatre no deixa de sorprendre 

observant el fet que va ocórrer el 27 d’octubre del 1787: l’incendi que va 

cremar fins als fonaments la Casa de l’Òpera, feta majoritàriament de fusta. 

No obstant, tan sols un any després d’aquesta desgràcia, Barcelona festeja 

l’onomàstica reial obrint el nou edifici, el 4 de novembre de 1788, que ocupa 

el mateix lloc a la Rambla. 

Deu anys més tard, el 1797, el Teatre de Barcelona veurà estrenar – motivat 

pels problemes amb l’arribada de partitures des d’Itàlia – dues òperes de 

compositors catalans, Il Telemaco nell’isola di Calipso de Ferran Sor (per la 

celebració del sant de la reina, el 25 d’agost) i La principessa filosofa de 

Carles Baguer (pel sant del rei, el 4 de nombre). El que suposa un fet no vist 

des del Temistocle de Josep Duran (el 1762), també motivat per la manca de 

la música i igualment en la celebració de sant Carles26. 

El mateix 1797, el Teatre celebrarà, per primer cop, concerts de quaresma, 

sumant-se als concerts que els particulars celebraven amb oratoris i 

stabatmaters. 

                                                           
25 Baró de MALDÀ, op.cit., vol. 4, pp. 31-2 (22/03/1798) 
26 Roger ALIER, L’òpera a Barcelona, p. 187. Per altra banda, Josep DOLCET, “La producción 
de Sor para la escena” en Luis GÁSSER (ed.), Estudios sobre Fernando Sor. Madrid, 
Ediciones del ICCMU, 2003, p. 156, n. 31 informa d’una altra òpera de 1766, Zenobia, 
atribuïda a un “dilettante catalano”. 
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Un any després, també per celebrar l’onomàstica reial, els barcelonins 

escoltaran el Così fan tutte de W. A. Mozart, una estrena a Barcelona que 

s’avança a la d’altres ciutats europees com Milà (La Scala, 1807) o Londres 

(Haymarket, 1811). Tot un esdeveniment que situa la ciutat ben al davant de 

l’actualitat operística i ens parla de la recepció de la música de Mozart. 

L’òpera havia penetrat en la societat, l’espectacle traspassaria els límits de 

l’edifici de la Rambla, estenent el repertori operístic a les acadèmies privades 

i, fins i tot, a l’església. Les classes benestants, i ja no només els militars – 

que conformaven el públic majoritari, animat per les autoritats a assistir-hi 

com a entreteniment, amb l’objectiu d’evitar problemes d’ordre públic – 

compraven les entrades i els abonaments que anunciava el Diario. 

Finalment, existia ja l’arrelament del costum d’anar al Teatre, com a 

espectable musical i esdeveniment social. 

Per resumir el lloc que la música ocupava entre els ciutadans de la ciutat de 

Barcelona, ens servim un cop més del baró de Maldà, que ens proporciona 

el retrat més precís, ja que era present als cercles socials on s’organitzaven 

acadèmies privades i constitueix un testimoni en primera persona. S’ha de 

notar, però, que el baró no és un incondicional de l’òpera, ans al contrari, 

com es pot comprovar en aquest i en d’altres comentaris. En ells, al·lega i 

aposta per espectacles més adients amb el seu tarannà religiós i 

conservador; tot i això, el seu coneixement del repertori, les músiques que 

s’escolten a sa casa i que canten els seus parents i convidats – i que ell 

mateix també relata27 – semblen contradir aquestes afirmacions. 

En el fragment que reproduïm a continuació, podem veure quin és el pes 

específic del Teatre en el conjunt de manifestacions. El baró remarca la 

condició de filharmònics dels barcelonins i el coneixement que a la ciutat es 

tenia de la música europea, a través de les esmentades acadèmies, deixant 

per al final la seua visió utilitària de l’òpera, sense oblidar una menció als 

compositors d’èxit escoltats a l’escenari del Santa Creu: 

                                                           
27 vide n. 40 
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“La musica, que es una de les diversions mes honestas, y proporcionadas á 

conciliar y templár las passions del home ocupa en Barcelona un lloch molt 

distingit per lo molt inclinat de sos moradors á tot lo que és musica. Esta se 

mira en varios obgectes, y materias distribuhida, y son las principals los 

oratoris, que consisteixen en unas pezas, compostas de musica, sobre 

asumptos de la historia sagrada, alusius á la Festivitat de algun dels heroes 

de la religió. Tenen molt sequit, y aplauso estos, y antes eran celebrats los 

Oratoris del Collegi episcopal, y al present los ques cantan en lo Tretsenari 

de Santa Eulalia, y aixis en altres oratoris, que desempeñan las Capellas de 

la Cathedral; de Santa Maria del már; de Nostra Sra. del Pi, y també las dos 

Capelletas de Sant Just, y de Sant Cugat, sens voler olvidarme de la del 

Palau, pues és menestér separarla de las demés yá per tenir á alguns 

apasionats que volen; sens fonament; sia la millor, y yá perqué sent propia 

la Capella dels Duchs de Alba, nos deu contár en lo numero de las demés 

Parroquials Iglesias. Yó, sens voler ser censór, ni donár mes merit á la una, 

que á la l’altra, no obstant diré mon dictamen, y es que la Capella de la 

Cathedral excedeix en un quint á totas, no sols per tenir major numero de 

veus, y de millor accent, si que també per sos Instruments, que 

desempeñan áb mes finura las pezas mestras de sos celebres Compositors, 

ben coneguts dels aficionats. Altra diversió de musica, que te aplauso, y 

porta en son sequit á molts que tenen per gastár de totas clases, es la de 

las Academias, ques forman, y tenen en Casas Particulars, y era antes la 

mes famosa la de casa del Revt. Joseph Prats Pbro Primér violí de la 

Cathedral, y posteriorment son altras, que per sá multitut, seria llarch lo 

notár, peró diré de ellas, que ab molt gust de la Joventut son frequentadas, 

per la multitut de arias, que se ohuen, com també per la de quartetos; y 

Quintetos; per las primorosas Sinfonias, obras dels primers mestres de la 

Europa, y per ohirse veus delicadas y melosas de aficionats, y aficionadas 

en que entran algunas vegadas los operistas, que son Facultatius, y que 

publicament hó desempeñan en el Teatro. Y yá que hé tocat las operas, no 

puch passár per alt lo tocant á ellas en lo que mira al gust, y afició de comil 

de aquest Poble, sens voler ficarme en las malas resultas, que tenen 

algunas vegadas en alguns Jovenet los, que ab sás ninfas, miserablement 

se perden. Son pues las operas las que han influhit lo gust que reyna en el 

dia en obras de musica; algunas de autors celebres com de Cimarosa; Tossi 

[Tozzi] mestre de est Teatro; Giomelli [Jomelli]; y aixís de altres, y encarqué 

per la mala disposició, y poca habilitat de alguns operants, no son las 

operas las que serian, y foren en temps dels Exms. Marqués de la Mina, y 

Conde de Ricla, pero alguna vegada, se han donat algunas de primér; y en 

la temporada vinent [1801-1802] se esperan ab desitg de sos apassionats, 
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de las millors, que se han fet, y que es regulár que desempeñian á 

Satisfacció los nous operistas de Italia embiats á buscár per lo Impressari 

Bacardí, bé que te altres que cuydan com un tal Boti, Subgecte, molt 

aficionat á la musica, y que per ser Italiá há anat en persona á buscarlos, 

com y també á baylarins de habilitat, peró de un sou, y Salari superior, 

quem temo ab tant gasto, no tirian á Bacardí de Costellas, ó a lo menos no 

deteriorian sás moltas fincas, y aixuguian sá molta pecunia, ab igual 

Catxamona [sic], que reberen los Impressaris passats, vallés; Castellanos; 

Ferratés, y altres, peró, yó me olvidaba de la musica engolfat en la de las 

operas, per fer má censura, y refleccions, sobre son gust, y utilitats, ques 

manifestan clarament á tot Subgecte, que las disfruta, quan se troba ab 

alguna tristesa ó pasió de animo, atareat ab los negocis domestichs, y 

engolfat en los asumptos de guanys, y Interessos, pues la musica en los tals 

es la lira de Orfeo, quels tranquilisa, y posa en calma, ils fá gosár de una 

placida dulzura, no com la Fabulosa dels Camps eliseos sinó com la real, y 

verdadera de la melodia, que ohuen en las pezas de ella. Es també la 

musica honesta, y util á la Societat en Ciutats populosas, per entretenir á 

aquells, y aquellas que no tenen ocupacions graves, ó que si las tenen nols 

falta temps, y proporció per assistir en tots sos actes, y funcions, com las hé 

referidas, y en una paraula, es la musica, á la que se miran inclinats, y 

gustan de sa diversió los primers personatges, los homens mes grans en 

lletras y en armas; y seria tingut, com un home adusto un misantropo, y de 

altre calibre quel dels demés, que no gustás de la música, que es un 

remedo, una Sombra, y Figura de la Celestial ditxa.”28 

Com apuntàvem anteriorment, la música de la Catedral també és 

influenciada per aquest element operístic i es poden escoltar aquests canvis. 

Hi ha un augment del pes de l’oratori – gènere cantat amb solista vocal –, 

com s’observa a la producció de Francesc Queralt29, mestre de capella. I ja 

entrats als primers anys del segle XIX, són encara més destacades les obres 

que Baguer, qui ja havia escrit per al Teatre, va composar amb el nom de 

dramas sacros; més d’una dotzena d’oratoris en els seus últims anys, entre 

1804 i 1808. 

 

 
                                                           
28 AHCB, ms. A-222, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, 5/03/1801 
29 Xaver DAUFÍ, Els oratoris de Francesc Queralt (1740-1825). Història de l’oratori a 
Catalunya al segle XVIII. Lleida, Insitut d’Estudis Ilerdencs, 2004 
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Fig. 1 Manuel Tremulles, Musica de las angustias  
Conservat al Museu d’Art Modern de Barcelona. Al fons de l’escena del ball, a 
l’esquerra, s’observa un grup de músics. S’endevinen un violí i un violoncel, 
una flauta travessera i una trompa. 
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1.2. EL TEATRE DE LA SANTA CREU (1788-

1798) 

Una de les qüestions més destacades que aborda Roger Alier en la seua tesi 

respecte a la vida de l’òpera a Barcelona és el procés que viu el teatre de la 

ciutat per aconseguir el reconeixement i la consideració social per tal 

d’arrelar en la societat30. 

Un dels testimonis que utilitza aquest autor, com molts d’altres a l’hora de 

parlar del Teatre de la Santa Creu, és el del viatger anglès Arthur Young, 

que el juliol de 1787 visita Barcelona. Entre les seues observacions, dedica 

unes línies a descriure l’edifici, la seua programació i les persones que 

assisteixen. Fins i tot el compara amb el Covent Garden: 

“The theatre is very large, and the seats on the two sides of the pit (fot the 

center is at a lower price) extremely commodious; the are elbows to 

separate the places, so that you sit as in an elbow chair; we were prsent at 

the representation of a Spanish comedy, and an Italian opera after it, and 

were surprized to find clergymen in their habits in every part of the house. – 

This is never seen in France, shews a relaxation in points of religion, that 

may by and by have its effect. They have an Italian opera twice a week, and 

plays the other evenings. I saw a blacksmith, hot from the anvil, come in, 

and seat himself in the pit, with his shirt-sleeves tucked above his elbows. 

The house is larger than ours at Covent-Garden. Every well-dressed person 

was in the French fashion; but there were many others, that still retained the 

Spanish mode of wearing their hair, without powder, in a thick black net, 

which hangs down the back; nothing can have a worse effect, or be, in idea, 

more offensive in so hot a climate.”31 

Com hem vist, l’any 1794, el de l’arribada dels Petrides, aquest fet no només 

s’ha produït sinó que ha donat poc abans una enorme prova, amb l’incendi 

de 1787 i posterior reconstrucció. En paraules de Josep Maria Sala 

Valldaura, a la seua obra sobre el teatre a Barcelona: 

                                                           
30 Roger ALIER, op. cit., pp. 28 i ss. 
31 Arthur YOUNG (ed.), Annals of Agriculture, and other useful arts. Londres, J. Rackham, 
1787, vol. 8, p. 237 
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“La afición por el teatro era tal que los carpinteros trabajan el día de Todos 

los Santos, para que el 4 de noviembre [de 1787] – onomástica de Carlos III 

– pueda ya estar habilitado para comedias y óperas el almacén que se 

encuentra frente al convento de frailes agustinos descalzos de Santa 

Mónica. Como muestra de la afición teatral y el esfuerzo de la ciudad, un 

año después, también el día de san Carlos, ya vuelve a funcionar el Teatre 

“Nou”. Aunque se aprovechó parte del material, el nuevo edificio costó 

100.000 libras catalanas (o sea, más de un millón de reales), lo que supuso 

una generosa ayuda del rey, sus ministros, el capitán general de Cataluña 

conde del Asalto [...] y un préstamo sin interés del marqués de Ciutadilla.”32 

 
Fig. 2: Detall de la façana del Teatre al projecte de reconstrucció de 1788 

Del document “Fachada y planta del Teatro Principal en 1788. Copia de los 
planos originales que existen en la sub-inspección de ingenieros de este 
distrito”. AHCB, Secció de gràfics, 6.4/1685. 

A més, ja hem citat comentaris del baró de Maldà al voltant de què 

significava el teatre per a la societat barcelonina (i per al propi baró, 

també)33. I és que el teatre és un referent per la ciutat. Poc a poc, es 

converteix en el lloc ideal per tot tipus de celebracions, no ja els balls de 

carnestoltes i les onomàstiques i aniversaris reials sinó que també 

“En lo Teatro de Barcelona, en celebració de les paus, hi ha hagut tres nits 

d’il·luminació i paga doble d’entrada; i lo que s’ha representat en dit Teatro 

ha estat al·legòric a dites paus.”34 

                                                           
32 Josep Maria SALA VALLDAURA, El teatro en Barcelona, entre la Ilustración y el 
Romanticismo, p. 43 
33 cf nn. 16 i 17; també nn. 27 i 28 
34 Baró de MALDÀ, op. cit., vol. 3, p. 60 (26/09/1795). Fa referència a la coneguda com Pau 
de Basilea, signada entre Carles IV i la França revolucionària. 
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I el públic és entusiasta, fins el punt d’enfrontar-se els partidaris d’una prima 

bufa amb els d’una altra, com així va succeir l’any 1796, amb l’arribada de 

Benedetta Marchetti:  

“En l’era present, en què lo públic disfruta de les paus divertint-se ab festins, 

saraus, comèdies i òperes, és molt digne de notar-se que en lo Teatro 

d’aquesta ciutat se troben dos primeres bufes italianes, l’una nomenada 

Albani, l’altra Marquetti [sic]. La primera canta des del primer dia de Pasqua 

de l’any passat [1795]; l’altra, de poc temps a esta part. Lo cas, pués, és 

que lo públic per estes dos operetes està dividit, volent uns que sia millor i 

de més fina veu la Sra. Albani, i altres la Sra. Marquetti, per lo que al donar-

se alguna òpera en què ix la dita Sra. Albani l’aplaudeixen tant sos partidaris 

que no sols ab una repetida fúria de palmades per repetides vegades 

atronen lo Teatro, sí que també ab vagues veus demanen no voler altra que 

a la dita Albani per primera bufa. Però, al contrari, al representar-se l’òpera 

en què fa son paper la Sra. Marquetti l’aplaudeixen ab molta eficàcia i 

empenyo sos partidaris, repetint-li moltes palmades. Però, com est últim 

partit és molt inferior a l’altre, queden los impresaris en la major confusió, 

per no saber qual de les dos quédia en la temporada vinent, suposat que la 

Sra. Marquetti, que està ja ajustada per dita temporada, té menos aplausos 

que la Sra. Albani, que no està ajustada. 

Lo temps, que així entreté a la joventut i demés aficionats a la música, nos 

mostrarà lo paradero i resultes d’un assumpto que té ocupat en el dia a est 

govern, que mira ab serietat lo donar contento i gust al públic.”35 

Aquesta “aparició del divisme”, com afirma Alier36 representa un altre dels 

canvis que es produeixen en paral·lel al desenvolupament de l’activitat del 

Teatre i que afecta a la música de la ciutat. A aquest fenomen, sens dubte, 

contribuirà el notable augment de la difusió dels esdeveniments del Teatre a 

través del Diario de Barcelona, des de la seua aparició l’any 1792. Als seus 

anuncis no només recull la programació habitual sinó que també farà èmfasi 

a les noves atraccions, en forma d’ària, duet o ball nous, que sovint es 

dediquen al lluïment personal dels artistes actius a Barcelona.  

 

  
                                                           
35 Baró de MALDÀ, op. cit., vol. 3, p. 73 (27/01/1796) 
36 Roger ALIER, op. cit. p. 436 
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Fig. 3: Llistes de les companyies del Teatre de la Santa Creu pel 1798 
En aquest document s’enumeren els integrants de les companyies espanyola 
(és a dir, de teatre parlat), italiana (d’òpera) i de ball. AHSC, 2.2.1.  
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De la mateixa manera, la posada en escena de música majoritàriament 

provinent d’Itàlia va oferir un estret contacte amb una altra manera de fer 

música, no només al públic sinó als músics i compositors. Sabem de l’afició 

per l’òpera de Ferran Sor i no podia ser menys coneixedor Carles Baguer, ja 

que ambdós van escriure per al mateix Teatre. 

Però més subtilment, l’estil present a l’escena aprofundia en altres escenaris 

– com hem avançat – , a l’església, amb el cultiu de l’oratori. Així ho apunta 

Rifé: 

 “En general, s’observa en el decurs d’aquesta segona meitat del segle XVIII 

un progressiu abandó de l’estil motetístic o polifònic, en la composició de les 

obres litúrgiques. Ara, s’aniran estructurant com l’oratori o l’òpera, és a dir, 

es fraccionarà el text en diferents seccions on s’articularan parts del cor amb 

els soli a l’estil d’ària, duets i trios que concertaran, sovint, amb els 

instruments o instrument solista. Podem dir així que l’stilus theatralis i 

cubicularis irrompí amb força dins la música d’església en detriment de 

l’stilus ecclesiasticus.”37 

Però ja no és tan subtil quan el mateix Rifé parla sobre les transformacions 

del villancet, al voltant d’un segon tipus, nou i indica que 

“Les seves parts estan constituïdes per àries, recitats, cavatines, rondons i 

d’atres denominacions que vénen dels gèneres teatrals i operístics [...]”38 

Fins i tot, aquest gust per l’òpera és present també a les cases. Les 

acadèmies privades inclouran els grans èxits del Teatre i obriran les portes a 

les principals figures de la Companyia Italiana eren convidats a aquests 

concerts, el que provocaria una enorme afluència, fins al punt de vendre’s 

entrades.39 

També en aquest repertori pren força al diletantisme. El baró de Maldà, 

donat sovint al relat d’aquest tipus de concerts domèstics, ens descriu una 

de les acadèmies a sa casa, amb tot tipus de detalls, des dels instruments i 

noms de músics fins al mateix repertori, procedent de l’òpera Zemira e Azor, 

                                                           
37 Jordi RIFÉ, op. cit., pp. 231-232 
38 id., p. 233 
39 vide n. 25 
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estrena de l’impresario Antonio Tozzi (ca. 1736 - després 1812) al Teatre de 

la Santa Creu per l’onomàstica reial, el 4 de novembre de 1791: 

 “En l’ínter, bé que un poc antes lo Francisco, clavista del Teatro, afinava lo 

clave, guarnit, est, en lo saló davant del rellotge, i en l’últim balcó frente de 

l’escaparata de Sant Josep hi havia una rodona de músics, tots los de 

nostres acadèmies de casa mossèn Prats, anyadits a estos lo Jeroniet Alta-

riba, famós violista i contrabaixista, si bé que donant la preeminència a 

l’Agustí, que ja tenia per allí arraconat lo contrabaix del molt Il·lre. capítol, 

hetxura de guitarra, segons la moda, que actualment s’usen ab sols tres 

cordes o bordons. Ma favorita viola la deixí, per tocar-la en esta serenata, al 

Jeroniet, qual l’anàrem a traure de la caixa en mon aposento, portant-se-l’-

ne al saló, per quan fos hora de començar la música. Los músics 

refrescaren allí en rodona, i lo doctor Bardolet i mon fill los feien companyia. 

Luego acabats de refrescar, s’encengueren les candeles al parell de 

faristols pegats al clave, i los demés en taula, en seguida del clave. Luego 

“rum-rum”, l’Agustí a trempar – així també lo Sr. comte Montagut i lo Jeroniet 

– les violes, los demés, los violins i demés instruments de vent; i, tothom a 

punt, manos a la obra,  començant ab un concert estrepitós que 

principalment los roncs del contrabaix, ab aquell robust braç dret de l’Agustí, 

feia retronar d’allò bé la sala; ab qual harmoniós, bé que violent ruido, 

isqueren totes les senyores i senyors del segon estrado al saló a pendre lloc 

i oir lo principi de serenata. Acabat est concert, isqué a cantar una ària 

patètica la germana Maria Escolàstica, de les àries escollides; acabades, les 

tres mes nebodes Pegueres, que cantaren la cavatina, a terceto, de la 

famosa òpera de Zemira i Azor, bé sí sols faltar-les un xiquet d’esperit al que 

acompanyava ab lo clave, lo licenciado Sr. Jaume, son mestre, organista i 

beneficiat de Sant Pere de Puelles. 

Acabades estes, entraren a cantar un duo los germans Maria Escolàstica i 

Rafel, mos estimats fills. Después cantaren una ària cada u, portant-se 

l’aplauso de tothom, manifestant-lo lo gran picament de mans en tota la 

sala; i a mon concepte ho feren prou bé, i més no havent cantat ab plena 

orquesta. I que content n’estaria lo Sr. Francisco Mataró de que es lluïssen! 

[...]”40
 

Per altra banda, el desenvolupament de l’òpera en aquesta darrera dècada 

del segle té molt a veure amb Tozzi. El músic italià, arribat a Madrid el 1776 

com a cap de la companyia italiana que cantaria als Reales Sitios, va 

                                                           
40 Baró de MALDÀ, op. cit., vol. 3, p. 277 (24/10/1797) 
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treballar a Barcelona entre els anys 1781 i 1805 (amb excepció de la 

temporada 1790-91, que va estar novament a Madrid) com a maestro del 

Teatre. 

El 22 d’octubre de 1793, Tozzi mostrava el seu interès en arrendar el Teatre 

– que de manera excepcional havia tingut bastants beneficis en els anys 

anteriors41 –, en una carta a l’administració de l’Hospital de la Santa Creu. 

Tan sols dos dies després, signava el contracte per convertir-se en 

impresario per un període de cinc anys, entre les temporades 1794/95 i 

1798/99. 

                                                           
41 Roger ALIER, op. cit., pp. 423-425 



 

 

37 
 

 

Fig. 4: Carta de Antonio Tozzi a l’administració de l Teatre 
Datada el 22 d’octubre de 1793, Tozzi s’ofereix per arrendar el Teatre. AHSC, 
2.4.1.18, Arriendos 
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2. BREUS CONSIDERACIONS SOBRE 
LA TROMPA 

 

“[...] Orquesta 

8. Violines 1. Viola 1. Violonchelo 2.Contrabajo. 2 Obueses 2. Trompas [...]" 

Lista de los sujetos de q
e
 se componen las dos comp

as
 Italiana 

y Española de la Ciud
d
 de Barz

a
 ano de 1788. 

Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu 

2.2.1.4 
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2.1. REFERENTS PER L’INSTRUMENT 

La trompa havia experimentat, des de mitjans del segle XVIII, un procés de 

creixent protagonisme gràcies al desenvolupament d’una tècnica que 

permetia als intèrprets incloure notes alienes a la sèrie harmònica que oferia 

l’instrument42. Fins el moment, només amb el control de la vibració dels llavis 

mitjançant la columna d’aire, la trompa oferia les notes naturals del to en que 

aquesta estava afinada; és a dir, segons la longitud del seu tub. 

Aquest recurs, l’anomenada tècnica del tapat, revolucionaria durant les 

dècades següents el rol de la trompa, ampliant les seues possibilitats, amb 

un impacte tan gran com ho seria poc més tard l’aparició de les vàlvules (ca. 

1815), que acabaria per convertir-la en un instrument completament 

cromàtic. 

La cronologia, però, no és clara, com apunta Morley-Pegge, en el seu article 

sobre l’evolució de la trompa en aquest període. Hi ha la necessitat no 

només de descobrir aquesta tècnica sinó de desenvolupar-la i això també 

comportaria canvis organològics: 

“The question of priority is rather like that of the hen and the egg. To the 

horn player the logical sequence is: first, realisation of the possibilities of 

hand stopping; next, a suitable instrument; and finally, the elaboration of 

hand technique. It therefore seems probable that the original experiments 

with the hand in the bell took place between 1750 and 1752, and that the 

new Inventionshorn made its appearance in or about 1753, after which hand 

technique gradually developed, reaching its high water mark some fifteen to 

                                                           
42 És a dir, aquesta sèrie de notes: 

 
Amb les particularitats que el primer harmònic només s’obté amb els tubs més curts (les 
trompes més agudes) i que encara poden aconseguir-se més notes a l’extrem superior 
(també depenent de la longitud de l’instrument). Per altra banda, aquests harmònics no són 
tots completament afinats, especialment el 7, 11 i 13. 



42 

 

twenty years later at the hands of such masters as Rodolphe, Punto, 

Spandau, etc.”43 

Amb tot, el que és cert és que la trompa a poc a poc anava a deixar de ser 

un instrument sonor, colorista i evocador que il·lustrava les escenes 

cinegètiques de les òperes per convertir-se en un integrant de l’orquestra i, a 

l’últim terç del segle XVIII, esdevenir finalment un instrument solista. 

Alhora, però, el llenguatge propi de la trompa també es transformava. 

Progressivament s’abandonava el registre de clarino, és a dir l’extrem agut 

de l’instrument, on les notes de la sèrie harmònica són més properes, 

conformant aproximadament una escala completa, i els intèrprets 

s’especialitzaven en una o altra banda de l’àmbit de l’instrument: es 

convertien en premier cor o second cor. 

I els incipients méthodes a França recullen també aquesta divisió; açò és, 

trompa agut i trompa greu. De fet, una de les parts imprescindibles en els 

llibres que ensenyen a tocar la trompa, des de la dècada de 1790, serà una 

secció amb música per a dues i, fins i tot, tres trompes, on cada intèrpret 

s’enfronta a les particularitats d’ambdós gèneres. 

Sobre la parella de trompes i aquesta especialització, en parla Dauprat, 

preocupat pels errors que podia provocar la denominació de premier i 

second: 

“il est bon de savoir que, même dans les orchestres où il n’y a que deux 

Cors, chacun des exécutans est premier dans sa partie, et que l’un ne peut 

suppléer l’autre, parcequ’ils sont également utiles dans l’exécution 

musicale ; qu’il n’en est pas des Cors comme des Violons, Flutes, Hautbois, 

Bassons, etc qui peuvent indifféremment exécuter l’une ou l’autre des deux 

parties écrites pour leur instrument, tandis que les Cors, au contraire, ne 

pourraient, dans bien des cas, changer de parties sans trouver arrètés par 

l’insuffisance de leurs moyens.”44 

                                                           
43 Reginald MORLEY-PEGGE, “The Evolution of the French Horn from 1750 to the Present 
Day” en Proceedings of the Musical Association, 69th Sess. (1942-1943), p. 44 
44 Louis-François DAUPRAT, Méthode, p. 7. De fet, Dauprat va voler canviar, amb el títol del 
seu méthode, aquesta tradició, en parlar de cor alto i cor basse. 
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De fet, com es reflecteix al text anterior, les orquestres demanden dues 

trompes, una de cada espècie. En el mateix sentit, un comentarista 

contemporani dels germans Petrides parla de l’associació en parella, i dels 

motius que la fonamenten: 

 “HORNS, as if ordained by Nature, generally go in pairs! Certain it is, that the 

tone, whether in 3ds or 5ths, produced from two French horns, by 

experienced performers, is truly mellifluous, particularly in the open air, or on 

the water. [...]”45 

I bé que a l’orquestra l’ús del tapat sembla passar desapercebut, serà part 

indispensable del solista46. Aquest darrer és, sens dubte, un fenomen 

excepcional en la trompa: un intèrpret que mostra les seues habilitats en 

aquest instrument i que es presenta al públic de diferents països, viatjant 

arreu d’Europa. Finalment, la trompa és comparable amb altres instruments i 

es reconeix amb destacats intèrprets; gaudeix, a més, d’un llenguatge propi. 

I, sobretot, n’és part del Conservatoire de Paris creat el 1795, representada 

amb quatre professors: Frédéric Duvernoy, Heirich Domnich, Joseph Kenn i 

Antoine Buch. 

També als diversos méthodes per a la trompa es recull per escrit la tècnica 

del tapat. Primer ho farà Othon-Joseph Vandenbroek47; més tard, de manera 

sistemàtica, els professors de París48. 

A més de la capital francesa, hi ha altres indrets que desenvolupen 

veritables tradicions trompístiques. A Bohèmia, trobem dos dels llocs més 

destacats: la casa dels Esterházy i la cort d’Oettingen-Wallerstein. En les 

                                                           
45 I. P., “On the French horn” en Harmonicon, agost de 1830, p. 320 
46 John HUMPHRIES, The Early Horn. A Practical Guide. Cambridge, Cambridge University 
Press, 2000, p. 11 
47 Othon-Joseph VANDENBROEK, Méthode nouvelle et raisonnée pour apprendre à donner du 
cor. París, Naderman, ca. 1797 
48 Els primers en fer-ho: Frédéric DUVERNOY, Méthode pour le cor. París, A l’Imprimerie du 
Conservatoire de Musique, 1803 i Heinri DOMNICH, Méthode de premier et second cor. París, 
A l’Imprimerie du Conservatoire Impérial de Musique, 1807 



44 

 

seues orquestres trobem pares i fills, també germans49, dedicats a 

l’instrument i generadors o destinataris d’un creixent repertori50. 

La presència de dues trompes a l’orquestra esdevé en un augment de les 

oportunitats d’ocupació. A la vegada, la parella de trompistes es converteix 

en una unitat definida per l’especialització dels seus membres i que comença 

a gaudir d’una literatura pròpia, nascuda al conjunt i exportada amb els duets 

de solistes a la música de cambra i al concert. 

Destaquen parelles com els germans Schunke51, els Boeck o els Dornaus, 

que viatjaran per tota Europa, com ho havien fet abans els germans Leander 

o el duet format per Carl Türrschmidt i Johann Palsa, que es presentaren als 

dos grans centres musicals: París, als Concerts spirituels, i Londres, als 

Solomon’s concerts. 

El Petrides, per la seua banda, no són una excepció. Ans al contrari, els 

seus viatges per Europa segueixen aquest model dels trompistes enunciats 

anteriorment. Com a germans, són continuadors d’aquesta tradició familiar, 

conformant una unitat que va ocupar les cadires de les orquestres d’òpera 

de diferents ciutats i que va destacar als seus teatres. Com tants altres, 

ambdós junts van cercar fortuna durant les seues vides, presentant-se a les 

ciutats més actives, com anys abans havien fet els seus col·legues. 

                                                           
49 El cas no és exclusiu de trompistes, no oblidem els germans Pla (en la meitat del segle 
XVIII) que assoliren grans èxits per França i Anglaterra; o els germans Prats, coetanis als 
Petrides i músics de la capella de la Catedral de Barcelona. 
50 Kyla NELSON ha elaborat un llistat de trompistes de tots els temps, mitjançant el buidatge 
de bibliografia especialitzada. Publicada a http://www.hornhistory.com/performers.htm 
(consulta: febrer de 2011), trobem nombrosos pares i fills d’aquesta generació, entre ells: 
Friedrich Domnich, pare de Heinrich (conegut com Henri, a França), però també de Jacob i 
Arnold; Johann Türrschmidt, pare de Carl. Recull fins i tot entrats al segle xx, amb Friedrich 
Adolf Borsdorf, pare d’Emil, Oscar i Francis Bradley; i A. E. Brain, pare d’Alfred i Aubrey, i 
avi de Dennis (fill de Aubrey). 
51 Per a qui Ferdinand Ries (1784-1838) escriu el seu Concert per a dues trompes WoO19. 
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Fig. 5: Programa del Concert spirituel  del 2 de febrer de 1779 
Extret de Constant PIERRE, Historie du Concert Spirituel. París, Société 
Française de Musicologie, 2000, p. 48. Palsa i Türrschmidt es presenten als 
concerts parisencs amb un concert per a dues trompes. 
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2.2. A BARCELONA 

En aquest punt, convindria fer una breu introducció sobre la situació de 

l’instrument i el seu context particular a la ciutat de Barcelona. 

La trompa, com les trompetes, és un instrument de metall que ja des de 

finals del segle XVII experimenta una especialització, segons el context 

musical en que es troba. 

A Catalunya, el canvi de segle, cap al XVIII, porta l’estada de les corts de 

l’arxiduc Carles d’Àustria i de Felip d’Anjou, el que inclou la presència de 

músics provinents de l’imperi autríac i Nàpols, en el primer cas; i de França, 

en el segon. 

A més, l’arxiduc va establir-se a Barcelona entre els anys 1705 i 1713. En 

paraules de Josep Antoni Alberola, tractant la introducció de la trompa a les 

capelles valencianes: 

“A partir del moment que la Corona d’Aragó s’alineà amb l’arxiduc Carles, 

augmentaren els contactes entre els diferents territoris sota el domini de la 

casa d’Àustria, on ja era coneguda des de feia uns anys la trompa [...]”52 

Si bé en un primer moment la música de Carles d’Àustria tenia funcions i 

configuració militar, és també amb aquesta capella que Barcelona tindrà les 

primeres representacions operístiques. La considerada com a primera, l’any 

1708, Il più bel nome d’Antonio Caldara (ca. 1671-1736), el mestre de la 

capella de l’arxiduc. En aquesta òpera – i com era comú en aquell temps – 

els músics tocaven la trompeta i també la trompa, i es demostra que eren 

experts en aquest art, ja que hi ha un destacat número per a dues trompes. 

No oblidem que a la música de l’arxiduc hi va estar, entre 1707 i 1713, 

Giuseppe Porsile (1680-1750) com a mestre de capella, i que possiblement 

hi hagué contacte entre aquest i el qui ja ocupava el càrrec de mestre de 

capella de la catedral de Barcelona, Francesc Valls (1671-1747). 

                                                           
52 Josep Antoni ALBEROLA I VERDÚ, Introducció i ús de la trompa a les capelles musicals 
valencianes. Benaguasil, Consolat de Mar, 2000, p. 33. Per més informacions, cf. pp. 30-38 
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El mateix Valls escriu al voltant de la trompa, entre d’altres instruments al 

seu Mapa Armónico Práctico (1742)53, així com el seu alumne, Pere Rabassa 

(1683-1767), a la Guia para los principiantes (ca. 1724-1738). 

Aquest darrer ho fa en els següents termes: 

“Tromba de cassa [...] Este instrumento tiene el tono algo funebre [...] 

añadiendo ô quitando boquines tocan tambien un punto Baxo, ô, otro mas 

alto, como nota la esplicacion antecedente. 

Se advierte que estos Instrumentos de Clarines y Trombas de Casa 

Ordinariamente se hace su Musica en Duos, son mui cansados no pueden 

tocar muy continuos, y deve ser su Musica disminuida y veloz de los otros 

Instrumentos antecedentes [...]”54 

 

 

Fig. 6: Relación de la entrada de los Reyes en la ciudad de  Barcelona . 
Imprenta Vda. Agustín Roca, 1828 

Extret de Francisco de P. BALDELLÓ, La música en Barcelona (Notícias 
históricas). Barcelona, Librería Dalmau, 1943, entre pp. 96-97. Tot i la 
diferència temporal, aquesta imatge podria mostrar la formació d’una banda 
militar com les que acompanyaven els regiments al temps dels Petrides. El 
primer músic per l’esquerra és un trompista. 

 

                                                           
53 Francesc VALLS [Josep PAVIA I SIMÓ (ed.)], Mapa Armónico Práctico (1742a) [Reproducció 
facsímil]. Barcelona, CSIC, 2000 f. 144v 
54 Pere RABASSA, Guia para los principiantes [Reproducció facsímil]. Bellaterra, Institut de 
Documentació i d’Investigació Musicològiques “Josep Ricart i Matas”, 1990, pp. 511-512  
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Així, sabem de la presència de trompistes a les capelles musicals catalanes i 

també a través del repertori del Teatre de la Santa Creu, que demana 

trompes molt abans de l’arribada dels germans, ja des del seu establiment a 

la meitat del segle XVIII. 

Per altra banda, conservem alguns instruments associats a Catalunya. El 

Museu de la Música de Barcelona conserva una trompa de caça, MDMB123, 

signada “Fª Ð NARCÍS COLL, IGVALADA”55; i dues trompes naturals, ja 

entrat el segle XIX, les MDMB539 i MDMB1745, signades 

“España/en/Barcelona” i “Vidal/Calle Ancha/en/Barcelona”, respectivament. 

Aquestes darreres són de construcció francesa i molt probablement 

distribuïdes a Catalunya per Francisco España i Andrés Vidal. 

  

                                                           
55 cf. Martí MARÇAL RIERA, Narcís Coll. Mestre de Trompes i Clarins (1753-1809). Projecte 
Final: ESMUC, 2007/08 
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3. ELS GERMANS PETRIDES 
 

 “Ha arribat de son viatge de la Cort mon querit germà, Felip Amat [...] hem dinat junts 

tota la parentela [...] a Barcelona, en esta tarda, amb summa alegria i satisfacció de 

tothom [...], servint-se son corresponent agasajo d’aigua ab sucre esponjat i, después, 

xocolate ab algunes ensiamades, rosques, bescuits, melindros i torrades. I, per més 

celebració, después han vingut músics ab un contrabaix, algun violí i trompes [...].” 

Baró de Maldà, Calaix de Sastre 

24 de febrer de 1797 

vol. 3,p. 179 
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3.1. ABANS DE 1794: de Praga a Barcelona 

La primera part de la biografia dels germans Petrides és la més 

desconeguda i menys documentada. Partint de la informació que ens ofereix 

John Sainsbury56, es constata que és, sobretot, molt anecdòtica. Tanmateix, 

fem constar aquestes dades en forma de resum i aportem un parell de 

detalls. 

Nascuts a Praga, Joseph el 1755 i Peter el 1766, els músics eren fills d’un 

organista. Tot i que aquestes dates són les que apareixen en la biografia 

emprada i que s’han repetit posteriorment, l’anàlisi de la trajectòria vital i 

professional dels germans ens fa dubtar aquests anys de naixement57. 

A la seua biografia, Sainsbury ens descriu com els dos germans van 

aprendre a tocar l’orgue però que molt prompte el germà major va veure’s 

atret per la trompa i de com Peter va seguir els seus passos: 

“Joseph, however, when in college at Klosterbruck, in Moravia, had not an 

opportunity of practising the organ, but was obliged to learn nearly all other 

instruments, particularly the French horn. As there was music in church 

every day, he of course soon made progress on that instrument, so that he 

could, in a few years, play tolerably well the concertos of Punto. His brother 

Peter, at that time in Prague, having taken a fancy to the same instruments, 

Joseph, when returned to Prague, studied, with his brother, the double 

concertos composed for Balzar and Thirsmid [sic] by Rosetti, and they soon 

began to perform in public.”58 

Sembla que aquest és el principi de la seua carrera com a trompistes i que, 

segons la mateixa font, els porta a visitar inicialment diferents ciutats 

                                                           
56 John SAINSBURY, “Petrides (the two brothers.)” en A dictionary of musicians, pp. 283-285 
57 La descripció dels anys de formació, on destaca el concert a Viena el 1791 com l’inici 
d’una carrera musical itinerant, situa en 36 i 25 anys l’edat dels germans en aquest 
començament. Per altra banda, la seua retirada esdevé l’any 1825, el que ocorreria amb 70 
(!) i 59. De ser cert, seria del tot excepcional; més en uns trompistes, on la pèrdua dental era 
la part més acusada de la decadència física en general. 
58 John SAINSBURY, op. cit., p. 283 
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“alemanyes”59. El primer dels èxits destacats en aquests primers anys és 

Viena: 

“In the year 1791, at Vienna, they had a profitable public concert at the 

national theatre. Soon after, they had the honour to play before the imperial 

family. After this success, they felt the curiosity, or perhaps vanity, to visit 

Italy, particularly as they had good recommendations for Venice, Florence, 

Rome, and to the queen of Naples.”60 

D’aquest concert a Viena, es conserva l’apunt de què se’ls va fer un regal,  

l’11 de novembre de 1791, per haver tocat un duet61. 

Poc després, la biografia anuncia la visita a Nàpols, l’any 1793, on 

comencen a succeir-se fets desgraciats per a la Cort, i per als Petrides: 

“the day already fixed to play before the court, the fatal news arrived, that 

the king of France was guillotined!62 The queen, on this, sent the Petrides a 

present of twenty-four ounces, and retreated to Casserta. Soon after this, 

under the patronage of count Esterhazy, Austrian ambassador, of the 

chevalier and lady Hamilton, &c. &c. the Petrides had a public and 

successful concert at the theatre Dei Fiorentini, under the direction of that 

kind and great composer Cimarosa.”63 

Des de Nàpols, poques setmanes després, els germans viatgen a Roma, on 

toquen per diferents autoritats eclesiàstiques. Segons el mateix testimoni, 

“reben moltes benediccions però cap diner”64. A Sant Pere del Vaticà, 

després de tocar per al papa Pius VI, els germans li besaren públicament els 

peus. 

                                                           
59 És la paraula emprada per John SAINSBURY, op. cit., p. 283: “they travelled, and gave 
public concerts in most of the principal towns of Germany”. Hem de notar que aquesta 
designació, sens dubte, inclou ciutats de l’Imperi Austríac, el que actualment situem a 
diferents països. 
60 John SAINSBURY, op. cit., p. 283 
61 Dexter EDGE: “Mozart’s fee for ’Così fan tutte’”, en Journal of the Royal Musical 
Association, vol. 116, No. 2 (1991), p. 229 i p. 230, nota g. L’autor especula sobre el lloc on 
es va donar el concert, assenyala el Burgtheater. Evidentment els Petrides ho confirmen, 
quan l’anomenen “teatre nacional”. 
62 L’execució de Lluís XVI va ser el 21 de gener de 1793. 
63 John SAINSBURY, op. cit., p. 283 
64 íbid.: “receiving many benedictions, but no money, except from cardinal Herzan, Austrian 
ambassador, duke Ceri, and principi Giustiniany.” 
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En temps immediatament posteriors, es succeeixen una sèrie 

d’esdeveniments desfavorables que podrien qualificar-se d’allò més 

esperpèntics: atacats ambdós amb febres i convalescents durant setmanes, 

també pateixen un naufragi en el camí per mar cap a Florència. La vida dels 

germans va estar en perill però el text fa encara més èmfasi en les 

pertinences, que van estar també en risc, especialment la música i els 

instruments i que es van veure sèriament afectats: 

“The trunk of the Petrides, with their clothes, music, their boxes with 

instruments, all their little property, was under water. With great difficulty, 

however, they recovered the next day some of their things, but all either 

damaged or completely ruined.”65 

Aquests fets desgraciats aporten una reflexió final a la biografia de 

Sainsbury, on diu que els germans “no podien entendre com després de 

tantes benediccions rebudes a Roma, els havien ocorregut tantes 

desgràcies”66. 

Finalment, no van arribar a Florència, sinó que – estant Joseph pitjor de salut 

– van detenir-se a Livorno durant sis setmanes més sense cap activitat 

musical. Segons les pròpies paraules de la biografia, “intentaren” fer un 

concert amb un acceptable èxit i viatjaren a Gènova per fer-ne un altre. Des 

d’allà van prendre la decisió de visitar Espanya, tot i que tampoc resultà fàcil 

el viatge, per causa d’un huracà... 

“they embarked for Spain, but again, in the bay of Biscay, encountered a 

terrible hurricane, which drove them to the little Sardinian island of St. Peter, 

where, after two months’ delay, the ship was repaired”67  

  

                                                           
65 John SAINSBURY, op. cit., p. 284 
66 íbid.: “they could not understand how it was possible, that after so many benedictions as 
they had received at Rome, so many disasters should immediately befall them; but so it 
was!” 
67 íbid. 
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3.2. A BARCELONA (1794-1798) 

L’estada a Barcelona dels germans Petrides comença el 1794. Com s’ha 

pogut observar, la situació prèvia a la seua arribada no sembla ser la més 

idònia: durant els seus viatges per diferents ciutats italianes, són diverses i 

de diferents tipus les calamitats que pateixen. Entre elles, febres i dos 

naufragis, a més del temps en què – per ambdós motius – no ofereixen cap 

concert. 

En la biografia de Sainsbury, el relat d’aquests anys a la capital catalana es 

resumeix així: 

“they embarked again, and landed in 1794 in Barcelona. Here they also 

engaged at the Italian opera, and produced some songs of their own 

composition with horns obligato, which had a good effect, and procured 

them two very profitable benefits at the same theatre. In this city they met 

Mr. Sor, at present in London, who, then only fourteen years old68, had 

composed an Italian opera, called “Calipso,” which surprised and pleased 

every body in that place. There being now war nearly throughout all Europe, 

the brothers resolved to rest for some time in the delightful climate of Spain; 

but after the peace of Campo Formio between France and Austria, they 

determined to travel in France.”69 

Potser la necessitat d’estabilitzar-se econòmicament i recuperar-se dels 

ensurts, els portà a romandre durant un període de quasi cinc anys com a 

membres de l’orquestra del Teatre, més que únicament el favorable clima 

mediterrani. Com al mateix text s’apunta, és un moment amb guerra a quasi 

tota Europa, i aquest fet, probablement, és una raó de pes per quedar-se a 

Barcelona. 

A partir d’aquest testimoni, la nostra recerca ha pogut documentar l’estada a 

la ciutat dels Petrides. Seguint les passes de l’activitat dels germans a la 

                                                           
68 En realitat, Ferran Sor (1778-1839) tenia aleshores 19 anys, ja que l’estrena de Telemaco 
nell’isola di Calipso va ser el 25 d’agost de 1797. No és anecdòtica aquesta menció: en 
1824, data de la publicació de Sainsbury, Sor feia quasi deu anys que estava a Londres i 
havia guanyat un gran prestigi com a intèrpret i com a compositor. Amb les estrenes dels 
seus ballets – entre ells, Cendrillon –  al King’s Theatre londinenc bé podria haver-se 
retrobat amb els trompistes que havia conegut al barceloní Teatre de la Santa Creu. 
69 John SAINSBURY, op. cit., p. 284 



58 

 

ciutat, trobem que aquesta té un primer centre: la posició com a mestres de 

l’orquestra del Teatre de la Santa Creu. És ací on contem amb una major 

documentació. 

La primera notícia que apareix al Diario de Barcelona és al maig del mateix 

1794, amb un concert, molt probablement a l’intermedi: 

“Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Española la 

Comedia, intitulada: Amor hace hablar á los mudos, y fuerza de la sangre; el 

Amante mudo: con Saynete y Tonadilla; y un Concierto que executarán los 

dos Profesores de Trompas, empleados en la Orquesta para desempeño de 

las Funciones.”70 

I al dia següent, destacant-ne l’èxit de l’anterior: 

“Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Española la 

Comedia, intitulada: Para amparar la virtud, la hidalguía de una Inglesa: con 

Saynete y Tonadilla. Y en atencion del aplauso general que mereció ayer el 

concierto de Trompas, se repetirá hoy.”71 

S’ha de fer notar que es tracta de dues participacions emmarcades a 

l’actuació de la Companyia Espanyola, és a dir, a dues funcions de teatre 

parlat. Haurem d’esperar poc temps, tres mesos, per tornar a trobar-los a 

l’intermedi de la Companyia Italiana, és a dir, d’òpera: 

“Teatro. Hoy á las 5 la Compañía Italiana dará el Intermedio de la Serva 

Patrona [sic], y la Academia del otro dia, intermediadas las dos Jornadas 

con un Concierto obligado por las dos famosas Trompas que sirven á este 

Teatro”.72 

En aquest punt, tot i que com és obvi no s’esmenten els noms dels germans, 

podem veure com no han passat desapercebuts per al públic – o almenys 

això ens fa creure la premsa – quan ens parla de la fama dels músics de 

l’orquestra. Una mica més enllà, trobarem el primer cop en què se’ns donen 

els noms i no només això sinó que són presentats: 

                                                           
70 DdB No. 126, 6/05/1794 
71 DdB No. 127, 7/05/1794 
72 DdB No. 213, 1/08/1794 
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“Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Española la 

Comedia intitulada: El Prisionero de guerra: con Saynete y Tonadilla; y en el 

intermedio, los Sres. Pedro y Joseph Petrides, de nacion Alemanes, 

Músicos del Regimiento Suizo San Gall Ruttiman, bien conocidos por su 

singular habilidad, darán un Concierto de Trompas, con el que se persuaden 

complacer á este tan respetable Público, cuya benignidad ya tienen 

experimentada.”73 

Aquesta informació és la que diversos autors han emprat per parlar dels 

germans (molt sovint, obviant-ne les anteriors), però és la que, com dèiem 

abans, ens informa d’un detall afegit al que coneixem dels germans i que la 

biografia publicada per Sainsbury no inclou: l’associació o la pertinença a un 

regiment militar. A propòsit d’aquesta, i també arran de la mateixa cita del 

Diario de Barcelona, Roger Alier ens explica que 

“Les circumstàncies bèl·liques havien donat, des de feia un parell d’anys, 

nova vigor a la influència militar damunt la vida teatral, encara que ara no 

tenia el caràcter bàsic i imprescindible dels primers anys de l’òpera. Amb tot, 

de tant en tant apareixien militars fins i tot en escena, com el dia 16 d’abril 

[de 1795] (i diversos dies successius durant la temporada) [...]”74 

Amb tot, no disposem de més informació per asseverar que l’arribada a 

Barcelona fou motivada pel trasllat d’aquest grup militar; ans al contrari, 

segons la biografia. Però tampoc podem descartar la possibilitat que 

s’hagueren incorporat a la banda militar del regiment de Saint-Gall Ruttimann 

(bé a priori o un cop a la ciutat)75. És a dir, podria tractar-se d’una altra de les 

ocupacions dels músics.En aquest sentit, entendrem com, més endavant, el 

baró de Maldà els identifica com a “suïssos” i és que aquesta presentació es 

torna a veure poc després al Diario de Barcelona, amb un text pràcticament 

copiat, amb l’excepció del programa operístic: 

                                                           
73 DdB No. 106, 16/04/1795 
74 Roger ALIER, L’òpera a Barcelona, p. 427 
75 Per esbrinar aquesta relació, hem adreçat una consulta a l’Arxiu Intermedi de 
l’aquarterament d’El Bruch que conserva, entre els seus fons, els expedients personals dels 
soldats. Esperem resposta. Tot i que la recerca també va ampliar-se als catàlegs d’altres 
arxius militars, tant intermedis com definitius, en cap cas es conserva documentació sobre el 
regiment de Saint-Gall Ruttimann ni de les altres tropes que estaven a Barcelona en aquell 
temps. 
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“Teatro. Hoy á las 5 se representa por la Compañía Italiana la Opera 

intitulada: La Bella Laureta; y en el intermedio los Sres. Pedro y Joseph 

Petrides, de nacion Alemanes, Músicos del Regimiento Suízo de S. Gall-

Ruttiman, bien conocidos por su singular habilidad, darán un Concierto de 

Trompas, con el que se persuaden complacer á este tan respetable Público; 

cuya benignidad ya tienen experimentada.”76 

El que es pot clarificar, almenys en el cas dels germans, és l’afirmació de 

Roger Alier quan explica que apareixien militars al Teatre “de tant en tant”, ja 

que aquests eren membres de l’orquestra i la seua participació no és 

esporàdica, ans al contrari. 

Per altra banda, al parlar de la informació que ens ofereix la biografia de 

Sainsbury, es constat que sovint interpreten cançons de composició pròpia 

amb trompes obligades; és a dir, solistes. El primer testimoni d’aquesta 

pràctica a Barcelona consta al programa de febrer de 1797, tot i que sembla 

que no és el primer cop que s’ha fet: 

“Teatro. Hoy à las cinco se representa por la Compañía Italiana la Farsa, 

intitulada: Rinaldo d’Aste, en la qual la Señora Benita Marcheti [sic] cantará 

un Rondo nuevo obligado de dos Trompas; concluida la Farsa, tocarán los 

mismos un Concierto de Trompas nuevo; seguirá inmediatamente el Bayle 

la Enferma por Amor: se tocarán despues algunos Duos con ecos, y luego 

empezará la otra Farsa Los Amantes del Dote, con la Aria de Trompas.”77  

Però, sense cap mena de dubte, la participació més notable que tenim 

documentada per part dels Petrides és la seua aportació a les acadèmies 

vocals i instrumentals del mateix any 1797. És aleshores quan Barcelona 

celebra els primers “concerts de quaresma” al Teatre, cercant una alternativa 

a la prohibició de cantar òpera durant aquest temps. Com descriu el mateix 

anunci del Diario de Barcelona que reproduïm, moltes ciutats europees 

havien trobat en aquests concerts una fórmula per no haver de tancar els 

teatres durant el temps de quaresma. Tot i no celebrar-se oficialment òperes, 

els músics podien exercir el seu ofici; en el cas de Barcelona, amb un 

repertori de música vocal i instrumental basada en oratoris, concerts i 

simfonies concertants:  

                                                           
76 DdB No. 275, 2/10/1795 
77 DdB No. 53, 22/02/1797 
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Fig. 7: Diario de Barcelona, anunci de la companyia  italiana del 1795. 
Es tracta del llistat dels membres de la companyia d’òpera del Teatre de la 
Santa Creu de Barcelona per la temporada 1795/96, anunciat al DdB, Nº 150, 
30/05/1795. Tot i que aquesta informació era elaborada cada any per 
l’impresario, no és habitual trobar-la – com en aquest cas – a la premsa. 
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“AVISO. 

La Compañía Italiana, que tan benignamente ha experimentado las 

bondades de este respetable Público, deseosa de continuar en complacerle, 

ofrece à las seis de la noche en los Lunes, Miercoles y Sabado de la 

presente Quaresma una honesta Diversion, compuesta de quince 

Conciertos ó Academias, al uso de Madrid, Roma, Viena y Nápoles; siendo 

la Música Vocal Oratorios de Autores célebres; y la Instrumental Conciertos 

o Sinfonías concertantes [...]”78 

Com podem veure, s’anuncien un total de quinze concerts, tres per setmana 

(els dilluns, dimecres i dissabtes). En seran finalment setze, amb alguns 

canvis de dia de la setmana. Pel que fa al programa, també es veu modificat, 

no coneixent-se la interpretació de cap oratori ni simfonia concertant; seran 

majoritàriament simfonies i números vocals, amb la participació 

imprescindible dels Petrides als intermedis, bé amb un concert, bé amb 

cançons amb trompes obligades, o bé amb duets de trompes. 

Tot i anunciar-se aquesta sèrie de concerts com a “una honesta Diversion”, 

no sembla que el baró de Maldà les vera amb bons ulls: 

“Com vui dia no hi ha aquella escrupolositat com en los temps antics en la 

Quaresma, que quedava enterament provat lo Teatro, àdhuc en tots los 

divendres de la semana, s’ha tornat a obrir en est dilluns de Quaresma, i en 

altres dos de cada semana, per divertir los operistes al públic ab música 

vocal i instrumental, cantant sos oratoris i tocant-se simfonies concertants. 

Tot això, si no fos en lo Teatro, pareixeria molt millor en est sant temps de 

Quaresma; tement ab algun fonament que no pàssia tal diversió a òperes i 

comèdies en lo temps a venir, per lo que adoptar ja molts lo sistema 

d’olvidar-se dels exemples de Jesucrist – nostre divino modelo – de la 

mortificació i penitència tan característiques al cristianisme, podent dir com 

Sant Pau “in hoc non laudo” ”79 

Tanmateix, aquestes acadèmies comencen al Teatre. La premsa no només 

conté l’anunci que apuntàvem abans sinó que el Diario de Barcelona recull 

quasi cadascuna de les vetllades; si bé ofereix informacions desiguals, i fins i 

                                                           
78 DdB No. 61, 2/03/1797 
79 Baró de MALDÀ, Calaix de Sastre, vol. 3, p. 181 (6/03/1797) 
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tot en manquen algunes, els germans trompistes apareixen de manera 

constant a l’intermedi, des del primer dia, el 6 de març de 1797: 

“AVISO. 

Hoy la Compañía Italiana dará principio á los Conciertos de Música vocal e 

instrumental que tiene anunciados. Esta diversion consistira en diferentes 

Arias, Duetos y otras Piezas concertadas, precedidas de sus respective [sic] 

recitados, cuyo complexo integra una de las acciones Dramaticas, 

expresamente escritas para representarse (como se acostumbra durante la 

Quaresma) en los Teatros de Roma, Nápoles, Parma, y demas principales 

de Italia: se promediará con un Concierto, que executarán los dos hermanos 

Petrides, Profesores de Trompa: Pero se advierte, para evitar toda 

equivocacion, que así el indicado Drama, como los demas que se dieren, 

seran recitados y cantados en la precisa forma de la Academia, sin figura 

alguna de representacion, con arreglo á lo que se halla permitido practicar 

en los Coliseos de Madrid en igual temporada. Empezará la función á las 

seis.”80   

L’acceptació del públic d’aquest primera acadèmia, però, no sembla ser molt 

evident. Al contrari, l’impresario manifesta un gran canvi de programació81 de 

cara a la següent, tal i com apareix reflectit a la premsa: 

“AVISO. 

Habiendo reconocido la Compañía Italiana, que la accion Dramática, que 

cantó el Lunes seis del corriente, no habia merecido aquella general 

aceptacion que se prometia, sin duda por haberse notado en ella, alguna 

prolixidad que la hacia algo pesada; se ha dedicado con el mayor esmero á 

remediar este defecto, suprimiendo lo que, sin representarse, considera 

ménos grato; con cuya enmienda, se lisonjea que este respetable Público, 

satisfecho en esta parte, recibirá benignamente el segundo Concierto que 

se dará hoy dia ocho, à las seis.”82  

                                                           
80 DdB No. 65, 6/03/1797 
81 No només amb el reconeixement que en fa Tozzi i l’evident canvi de programa; pocs dies 
després, també ho assenyala i explica les raons el Baró de MALDÀ, op.cit., vol. 3, p. 185-186 
(21/03/1797): “[...] sent temps de Quaresma, ne prenc fàstic, recordant-me en temps 
passats, que hi havia més cristiandat en Barcelona, quedava tancat lo Teatro fins a Pasqua, 
i àdhuc en tots los divendres de la semana; mesclant-se ja en esta Quaresma àries bufes a 
les sèries, no volent ja lo jovent los oratoris ab que s’havia començat la primera diversió en 
lo Teatro, que tal qual podia passar, sent ja un mal necessari, àdhuc en estos temps, per 
haver-hi tanta gent ociosa, per evitar altres majors excessos. I sent disposició del govern, no 
pretenc oposar-m’hi; sí sols jo no pretendre prendre part a cap d’estes diversions [...].” 
82 DdB No. 67, 8/03/1797 
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En aquesta reformada segona acadèmia no trobem esmentats els Petrides, 

com dèiem. Els trobem, ara sí, a la següent, l’11 de març: 

“Hoy la Compañía Italiana dará la tercera Academia, o sea Concierto, de 

Música Vocal e Instrumental, y despues de la primera parte, se dara un 

Concierto de Trompas. Á las seis.”83 

I novament a la quarta. En aquesta tornen a interpretar-se cançons amb 

trompes obligades, molt probablement escrita pels germans. Aquesta 

vegada és un rondó i també amb la participació de la prima bufa, la 

Marchetti84: 

“Concierto. Hoy la Compañía Italiana da la quarta Academia, en la qual, 

entre la primera y la segunda parte, se executará una Sinfonía del célebre 

Maestro Joseph Hayden [sic]; y en la segunda parte la Señora Benita 

Marchetti, cantará un Rondó obligado de Trompas.”85 

I també en la cinquena, amb un intermedi del tot similar: 

“Concierto. Hoy la Compañía Italiana dará la quinta Academia, en la qual, 

despues de la primera parte, se tocará una Sinfonía del célebre Maestro 

Joseph Hayden [sic]; y en la segunda parte la Señora Benita Marchetti 

cantará un Rondó, obligado de Trompas, y à la fin se cantará un Terceto del 

mismo Maestro.”86 

El repertori dels Petrides per a aquestes acadèmies inclou preferentment els 

concerts per a dues trompes; poc després, hem vist la presència de peces 

per a veu amb trompes obligades, com aquest rondó o com l’ària del concert 

de febrer de 1797. Afegim a aquests el que també vèiem esmentat allà i 

començarà a convertir-se en habitual a partir d’ara: els duets amb eco. 

Excepcionalment en dijous, la huitena acadèmia: 

                                                           
83 DdB No. 70, 11/03/1797 
84 Molt probablement, els germans ja coneixien la cantant dels seus dies a Nàpols, on la 
Marchetti havia estat activa almenys durant la temporada 1793-94, cf. Marc HEILBRON 

FERRER, “Umilissimi devotissimi servi. Correspondencia de cantantes de ópera italiana con 
la duquesa de Osuna. (Apuntes para el estudio de la circulación de la música y los músicos 
italianos en España entre el siglo XVIII y XIX)” en Anuario Musical, 57 (2002), p. 218, n. 63 
85 DdB No. 72, 13/03/1797 
86 DdB No. 74, 15/03/1797 
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“Concierto. Hoy, 23 de Marzo, la Compañía Italiana dará la octava 

Academia, en la qual la primera parte tendrá toda Música nueva del Sr. 

Maestro Rispoli, Napolitano; y en la segunda parte habrá toda Música Bufa, 

y por intermedio se tocarán duos de Trompas con eco. Á las 6.”87 

Aquests concerts o duets “amb eco” seran la gran especialitat dels germans, 

no sols a Barcelona, com veurem també al testimoni del baró de Maldà88, 

sinó que els Petrides seran coneguts a tota Europa per aquests “ecos”, amb 

la forma de duet o a dintre d’un concert amb orquestra. També trobem 

aquest fenomen amb el nom de concertante amb eco89. 

L’efecte creat pels germans es basava, segurament, en produir grans 

contrastos dinàmics de forte i piano. Molt probablement, s’estructurava amb 

la repetició de frases o seccions fent ús d’un piano molt acusat, imitant l’eco. 

Sobre la tècnica per portar a terme aquest recurs i sobre les raons de l’èxit 

d’aquest tipus de peces, contem amb un parell de testimonis provinents de 

Londres, oients de la música dels germans uns anys més tard que a 

Barcelona. Sens dubte, aquest efecte va  impressionar el públic: 

“But the novelty of the evening was from Mess’rs Petrides, 2 new F. horn 

players who played a concerto together with much execution & in the 2d. act 

played a piece called an Eccho in which the eccho passages were play'd so 

very pianissimo & delicately, that I was at first myself deceiv'd & thought they 

were play’d by another pair of horns in a room behind the orchestra. This 

novel effect gave such general satisfaction that he piece was encored.”90 

                                                           
87 DdB No. 82, 23/03/1797 
88 vide n. 102 
89 Si fem un repàs a les ocasions on Sainsbury en parla d’aquest tipus de peces, trobem – a 
més de Barcelona – Madrid, Lisboa i Londres: “at Madrid [...] their echo concertante had 
great success. They were also invited to different private concerts, and at last were 
commanded to play before their catholic majesties Carlos IV. and the queen of Spain. [...] 
they left Madrid for Lisbon, where they were advantageously engaged at the Italian opera; 
they also were engaged to play between the acts, sometimes a concerto, at other times a 
solo or concertante con ecco, for which they received at the same theatre two very 
productive benefits. [...] Their first début at London, was for the benefit of Salomon, at Willi’s 
rooms, where they played, in the first act, a double concerto, and in the second an echo 
concertante, which was universally applauded and encored.” John SAINSBURY, op. cit., pp. 
284-285 
90 Brian ROBINS (ed.), The John Marsch Journals: the life and times of a gentleman 
composer (1752-1828), Stuyvesant, Pendragon Press, 1998, p. 755 
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I un segon comentari, que ens descobreix quin era l’artifici emprat pels 

germans per aconseguir aquest gran pianissimo: l’ús d’una sordina91. 

 “I have heard the simple duet of 'How sweet in the Woodlands' played by 

the PETRIDES, in a manner that was truly magical; for, by a pasteboard tube 

which they introduced into the bell-end of the instrument, they could diminish 

the power of the sound, so as to be scarcely heard at twenty yards 

distance.”92 

Deixant aquest aspecte i contemplant la producció de música pròpia, sabem 

que almenys excepcionalment, el Teatre també comptava amb música – en 

aparença no per a trompes – d’almenys un dels germans: 

“Teatro. Hoy, á las quatro, se representa por la Compañía Española la 

Comedia, intitulada: El Trapero de Madrid; con el famoso Bayle de á noche, 

intitulado: El amor vindicado [sic]; advirtiendo, que el Terceto que baylan las 

Chicas y Señora Montecini, es de la composicion del Sr. Joseph Petrides, 

uno de los Trompas de la Orquesta; y Saynete.”93 

Tornant a les acadèmies del Teatre de la Santa Creu, i obviant la novena – 

de la que no tenim notícies –, trobem que la participació dels Petrides és a 

través d’un concert nou: 

“Concierto. Hoy à las 6 la Compañía Italiana dará la decima Academia; en la 

qual la primera parte será Música séria, del Sr. Maestro Rispoli, y en la 

segunda parte toda Música Bufa, intermediado con un Concierto de 

Trompas, nuevo, de los hermanos Sres. Petridas [sic]”94 

L’onzena contarà amb els duets amb eco anteriorment esmentats, així com 

la dotzena, com consta en els següents anuncis del Diario de Barcelona, que 

reproduïm: 

“Concierto. Hoy, dia 29, la Compañía Italiana dará la undecima Academia, 

en la qual se cantará la Música siguiente. = En la primera parte. = Unas 

Sinfonías compuestas por el Mtro. Per [sic] : una Aria por el Mtro. Paiesiello 

                                                           
91 Existeixen descripcions de sordines que permeten el seu ús a una trompa natural, fins i tot 
l’us del tapat; aquestes però són de la segona dècada del segle XIX, cf. John HUMPHRIES, op. 
cit., p. 45. Tanmateix, peces com el Rondino, woo25 (1793) de Beethoven demanen l’ús de 
sordina. 
92 I. P., “On the French horn” en The Harmonicon, agost de 1830, p. 320 
93 DdB No. 46, 15/02/1798 
94 DdB No. 86, 27/03/1797 
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[sic] : un Duo por el dicho Maestro : una Aria por el Mtro. Cimarosa : un Duo 

por el dicho Maestro : una Aria por el Mtro. Paiesiello : otra Aria por el Mtro. 

Zingarelli : un Terceto de Zemira y Azor, del Maestro Tozzi. = En la segunda 

parte se cantará. = Un Terceto de Zemira y Azor, del dicho Mtro. Tozzi : una 

Aria del Mtro. Cimarosa : otra Aria del Mtro. Nasolini : otra Aria del Mtro. 

Cimarosa : un Duo con Bolero del Mtro. Azero, Español, Un Terceto del 

Mtro. Guglielmi  : y por intermedio varios Duos de Trompas con eco. Á las 

seis.”95 

 “Concierto. Hoy, dia 1, la Compañía Italiana dará la duodecima Academia, 

en la qual se cantará la Música siguiente. = En la primera parte. = Unas 

Sinfonías compuestas por el Mtro. Per [sic] : una Aria por el Mtro. Paiesiello 

[sic] : un Duo por el dicho Maestro : una Aria por el Mtro. Cimarosa : un Duo 

del Matrimonio secreto : una Aria por el Mtro. Zingarelli : otra Aria por el 

Mtro. Gazzaniga : un Terceto de Zemira y Azor, del Maestro Tozzi. = En la 

segunda parte se cantará. = Un Terceto de Zemira y Azor, del dicho Mtro. 

Tozzi : una Aria del Mtro. Cimarosa : otra Aria del Mtro. Nasolini : otra Aria 

del Mtro. Cimarosa : un Duo con Bolero del Mtro. Azero, Español, Un 

Terceto del Mtro. Guglielmi  : y por intermedio varios Duos de Trompas con 

eco. Á las seis.”96 

A partir d’aquesta darrera acadèmia, fins l’última, que es celebraran en dies 

consecutius, contaran sempre amb la participació del Petrides, amb un 

concert per a dues trompes, a l’intermedi: 

“Concierto. Hoy, dia 2, la Compañía Italiana dará la tredecima Academia, en 

la qual se cantará la Música siguiente. = En la primera parte. = Unas 

Sinfonías compuestas por el Mtro. Per [sic] : una Aria por el Mtro. Paiesiello 

[sic] : un Duo por el dicho Maestro : una Aria por el Mtro. Cimarosa : un Duo 

del Matrimonio secreto : una Aria por el Mtro. Zingarelli : otra Aria por el 

Mtro. Gazzaniga : un Terceto de Zemira y Azor, del Maestro Tozzi. = En la 

segunda parte se cantará. = Un Terceto de Zemira y Azor, del dicho Mtro. 

Tozzi : una Aria del Mtro. Cimarosa : otra Aria del Mtro. Nasolini : otra Aria 

del Mtro. Cimarosa : un Duo con Bolero del Mtro. Azero, Español, Un 

Terceto del Mtro. Guglielmi  : y por intermedio un Concierto de Trompas. Á 

las seis.”97 

                                                           
95 DdB No. 88, 29/03/1797 
96 DdB No. 91, 1/04/1797 
97 DdB No. 92, 2/04/1797 
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“Concierto. Hoy, dia 3, la Compañía Italiana dará la decimaquarta 

Academia, en la qual se cantará la Música siguiente. = En la primera parte. 

= Se cantará la Música Séria de la primera Academia. = En la segunda 

parte se cantará. = Un Terceto de Zemira y Azor : una Aria del Mtro. 

Cimarosa : Un Duo del Matrimonio secreto : una Aria del Mtro. Nasolini : 

otra Aria del Mtro. Cimarosa : otra Aria del Mtro. Gazzaniga : un Terceto 

nuevo del Mtro. Tritta; y por intermedio un Concierto de Trompas. Á las 

seis.”98 

 “Concierto. Hoy, dia 4, la Compañía Italiana dará la decimaquinta 

Academia,en la qual se cantará la Música siguiente. = En la primera parte. = 

Se cantará una Sinfonía por el Mtro. Per [sic] : una Aria por el Mtro. 

Paiesiello [sic] : un Duo del Matrimonio secreto : una Aria por el Mtro. 

Cimarosa : otra Aria por el Mtro. Zingarelli : otra Aria por el Mtro. Gazzaniga 

: un Terceto de Zemira y Azor, del Maestro Tozzi. = En la segunda parte se 

cantará. = Un Terceto de Zemira y Azor, del dicho Mtro. Tozzi : una Aria del 

Mtro. Cimarosa : otra Aria del Mtro. Nasolini : otra Aria del Mtro. Cimarosa : 

un Duo con Bolero del Mtro. Azero, Español : un Terceto nuevo del Mtro. 

Tritta; y por intermedio un Concierto de Trompas. Á las seis.”99 

“Concierto. Hoy, dia 5, la Compañía Italiana dará la decimasexta Academia, 

y última funcion, en la qual podrán disfrutar los Señores Abonados en la 

misma manera de las Academias pasadas, y en la qual se cantará la Música 

siguiente. = En la primera parte. = una Sinfonía por el Mtro. Per [sic] : una 

Aria por el Mtro. Paiesiello [sic] : un Duo del Matrimonio secreto : una Aria 

por el Mtro. Cimarosa : otra Aria por el Mtro. Zingarelli : otra Aria por el Mtro. 

Gazzaniga : un Terceto de Zemira y Azor, del Maestro Tozzi. = En la 

segunda parte se cantará. = Un Terceto de Zemira y Azor, del dicho Mtro. 

Tozzi : una Aria del Mtro. Cimarosa : Un duo del Matrimonio secreto : una 

Aria del Mtro. Nasolini : otra Aria del Mtro. Cimarosa : un Duo con Bolero del 

Mtro. Azero, Español : un Terceto nuevo del Mtro. Tritta; y por intermedio un 

Concierto de Trompas. Á las seis.”100 

Aquesta participació tan notable a les acadèmies del Teatre també era 

complementada i reforçada amb la presència en les acadèmies privades. 

Hem de suposar que sent uns músics amb tant de ressò a la ciutat, foren 

assidus dels diferents concerts celebrats a cases importants de la ciutat. Hi 

ha diversos noms que el baró de Maldà, per exemple, ens aporta com a 
                                                           
98 DdB No. 93, 3/04/1797 
99 DdB No. 94, 4/04/1797 
100 DdB No. 95, 5/04/1797 
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amfitrions de concerts privats, com les cases Codines, Girona, Gironella, 

Grancur, Guitard, Novell, Oms, Rocafort, Santjoan, Soler, Pinós, Prats, 

Torrodà,... així com la del propi baró101. 

Emperò, només conservem un testimoni, per part del baró de Maldà. 

Coincidint amb la data de l’onzena acadèmia al Teatre, el baró ens diu que 

“En la nit hi hagué lluhida orquesta de música en la casa Confraria dels 

Velers en las voltas de Junqueras, en que se cantá per los actuals operants 

lo Stabat Mater penso que lo compost per lo famós Hayden, á qual música 

tocaren las trompas dos Suizos, de suma habilitat, y despues vingueren á la 

Academia de música de casa dels dos germans Prats, músicus de la 

Cathedral, en que tocaren uns primorosos concers de trompa, que foren dos 

y la admiració de tots los concurrents á la música, y dels músicus, tocant 

passatges ab molta suavitat los Suizos.”102 

És a dir, que aquell 29 de març de 1797, els Petrides van aparèixer de nou a 

l’intermedi en l’acadèmia al Teatre, interpretaren també l’Stabat Mater a la 

casa dels Velers i encara participaren a l’acadèmia dels Prats. 

Hi ha encara, un darrer aspecte a destacar de les activitats relacionades 

amb el Teatre. Durant els anys 1794 i 1798, els germans obtenen els 

beneficis de dos concerts. Els coneguts com “concerts a benefici” eren 

aquells en els que el producte de l’entrada era destinat bé a un artista (del 

propi teatre o de pas) o al mestre de l’orquestra, o bé – en el cas concret 

d’aquest teatre – als responsables de l’hospital de la Santa Creu per al seu 

manteniment. Segons Alier, no va ser fins poc abans, l’any 1791, que 

Barcelona va celebrar aquests beneficis destinats als cantants del Teatre103. 

Si repassem els concert d’aquest tipus que anuncia el Diario de Barcelona 

durant l’estada dels Petrides, cap instrumentista (ni de l’orquestra del mateix 

                                                           
101 A més, el mateix dia que comencen les acadèmies al Teatre, el 6 de març de 1797, 
trobem el següent anunci al DdB nº 65: “Aviso. Se solicita una Sala bien grande, en primer ó 
segundo piso, para una diversion muy decente de Música: la persona que tuviese alguna 
para alquilar por toda la Quaresma, ó algun puesto capaz y decente para la dicha diversion, 
se servirá dar aviso al Despacho de este Periódico.” 
102 AHCB, ms. A-214: Baró de Maldà, Calaix de Sastre, 29/03/1797 
103 Roger ALIER, op. cit., p. 405 
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teatre ni extern) en celebra cap. Ho faran la prima bufa104, el primer tenor105, 

la primera dama de la companyia espanyola106, el primer bufo107, el mestre 

de balls108 i la prima ballarina109. 

Pel que fa a artistes de pas, trobem ballarins: Juan Montesini i consort110, i 

les xiquetes Margarita de Grandi i Rita Salucci111. 

Si ben és cert que hi ha alguns músics – generalment de pas – que celebren 

concerts i que alguns cantants del mateix Teatre són anunciats 

excepcionalment per a presentar-los al públic, no ho fan amb un concert a 

benefici. Podem concloure, d’aquesta manera, l’excepcionalitat d’aquests 

concerts a benefici dels germans. I es donen a dos anys seguits, el primer el 

febrer de 1797: 

“Teatro. Por un efecto de particular bondad, ha acordado el Señor Antonio 

Tozzi, Impresario, à los dos hermanos Joseph y Pedro Petrides, Profesores 

de Trompa de este Teatro, un beneficio con el producto íntegro de una 

Entrada; à cuyo fin les ha señalado la del Martes dia 21. Empezará la 

funcion à las cinco con la Farsa Rinaldo d’Aste, en la qual la Señora Benita 

Marcheti [sic] cantará un Rondó nuevo obligado de dos Trompas; concluida 

la Farsa, tocarán los mismos hermanos un Concierto de Trompas nuevo; 

seguirá inmediatamente el Bayle la Enferma por Amor: se tocarán despues 

algunos Duos con ecos, y luego empezará la otra Farsa Los Amantes del 

Dote, con la Aria de Trompas. Esperan estos Profesores, que un Público 

que tan benignamente ha tolerado sas [sic] defectos, se dignará a honrarles 

con su asistencia, y recibirá gustoso los esfuerzos que su gratitud se ha 

propuesto para darle la mas completa diversion.”112 

I tot just un any després, el febrer de 1798: 

“Teatro. Por un efecto de particular bondad, ha acordado el Señor Antonio 

Tozzi, Impresario, á los dos Hermanos Joseph y Pedro Petrides, Profesores 

                                                           
104 Mariana Albani (28/10/1795, 29/10/1795); Benita Marchetti (23/01/1797, 25/01/1798, 
17/12/1798) 
105 Pompilio Panizza (20/11/1794, 1/02/1796) 
106 Juana García (12/10/1795, 11/12/1797) 
107 Francisco Albertarelli (14/11/1795, 22/12/1796, 10/01/1798) 
108 En desconeixem el nom (10/12/1798) 
109 Josefa Espontoni [sic] (22/12/1798) 
110 29/01/1798, 13/02/1798, 14/02/1798 
111 16/02/1798 
112 DdB No. 52, 21/02/1797 
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de Trompa de este Teatro, un beneficio con el producto íntegro de una 

Entrada; á cuyo fin les ha señalado la de hoy, dia 13, y para formar en este 

dia un espectáculo particular en todas sus partes, representarán ámbas 

Compañías Italiana y Española, la siguiente funcion. Empezará la 

Compañía Española con el Drama la Andrómaca; concluido este, tocarán 

los dos Hermanos un Concierto de Trompas nuevo: despues la Señora 

Teresa Monticini, Baylarina nueva, vestida de Oficial, baylará un solo nuevo: 

seguirá la Compañía Italiana con el segundo Acto de la Opera : Los 

Enemigos generosos; advirtiendo que la Aria, obligada de Trompas, que 

canta la Señora Marchetti en el primer Acto, para sola esta vez la cantará en 

el segundo. Finido el Acto, el Señor Pedro Bedoti, con el Señor Antonio 

Barati, vestido de muger, baylarán el Bolero, que acompañará con la 

Viguela el Señor Francisco Albertarelli, primer Bufo. Esperan estos 

Profesores, que un Público que tan benignamente ha tolerado sus defectos, 

se dignará a honrarles con su asistencia, y recibirá gustoso los esfuerzos 

que su gratitud se ha propuesto para darle la mas completa diversion. Á las 

cinco.”113 

A partir del febrer de 1798, no ens consta cap altra notícia dels Petrides a 

Barcelona. Els seus noms apareixen per última vegada el dia 13 en aquest 

darrer concert a benefici i tan sols dos dies després, el 15, Joseph es 

esmentat com a compositor d’una peça ballada per la companyia 

espanyola114. 

Suposem que en una data propera, potser coincidint amb la fi de la 

temporada teatral, el 20 del mateix mes de febrer de 1798, van abandonar 

Barcelona. 

Fins ací, el que hem pogut esbrinar és el conjunt d’activitats en les que van 

participar a la ciutat. La documentació consultada ens ha permès conèixer 

gran part de les ocupacions del germans, tot i que de ben segur d’altres no 

van quedar recollides. I és del tot excepcional, no sabem de cap altre 

instrumentista contemporani amb aquesta importància a Barcelona; de fet, 

els germans només són comparables amb alguns cantants, veritables 

protagonistes de l’espectacle operístic. 

                                                           
113 DdB No. 44, 13/02/1798 
114 vide n. 93 
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A mode de síntesi, hem vist com se’ls coneix a la premsa com a membres 

d’un regiment militar, fet que la seua biografia no recull. També se’ls defineix 

com professors de l’orquestra del Teatre, on no només participen com a 

instrumentistes sinó que exerceixen un paper destacat, tocant com a solistes 

a nombrosos intermedis. 

Fins i tot es constata la interpretació de les seues peces, majoritàriament 

concerts i duets de trompes, a més del cultiu de l’”eco”; però també 

d’almenys una peça per al teatre parlat. 

A més, l’any 1797, amb les primeres acadèmies de quaresma, tenen un gran 

pes, participant als intermedis d’aquestes; si bé ens manquen algunes 

informacions, podem afirmar que hi són presents a la pràctica totalitat. 

Per finalitzar – si restava cap dubte sobre l’excepcionalitat dels Petrides –, 

reben de l’impresario el benefici de dos concerts, només superats per 

destacats cantants com la prima bufa, la Marchetti115, o el primo bufo, 

l’Albertarelli. 

Uns músics amb una trajectòria itinerant, amb concerts a diferents indrets 

d’Europa, coneixien de primera mà les activitats musicals arreu del continent. 

A Barcelona, aquest bagatge probablement els estimulà a desenvolupar ací 

els mateixos camps que ja havien conreat en d’altres ciutats: per primer cop, 

hi ha concerts de quaresma on els germans participen; per primera vegada 

dos músics del Teatre celebren concerts a benefici. 

Sens dubte, aquesta mostra de talent i d’experiència com a agents actius va 

ser un exemple per a d’altres músics a Barcelona, estimulant i contribuint al 

desenvolupament econòmic de la professió. 

  

                                                           
115 AHCB, 1D.XX-1/50, un informe sobre les despeses de l’impresario, fet a petició del 
mateix Tozzi, el novembre de 1797, especifica les quantitats rebudes per “Benita Marqueti, 
viuda; primera Bufa de la Compañia Italiana de Operas del teatro de esta Capital [...] 27.936 
rv. para el pago de alquiler de casa y muebles, y declara que a mas tiene el Beneficio de un 
dia de representacion para ella por entero”. És a dir que, per contracte, havia de celebrar un 
concert a benefici. 
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3.3. DESPRÉS DE 1798: de Barcelona a 
Londres 

Segons Sainsbury, la pau de Campo Formio116 és el fet que motivà el pas a 

França del germans, amb la finalitat de continuar així els concerts i els 

viatges: 

“they had concerts nearly in all the principal towns. At Paris they did play 

twice at the Amateur Concerts and twice at the Theatre Louvois betwen the 

Acts. Soon after war betwen Austria and France was again declared, which 

obliged them to return for second time to Spain.”117 

Tot i que l’última informació que tenim dels Petrides a Barcelona és de febrer 

de 1798. És a dir, que passen almenys quatre mesos des de l’esmentada 

Pau entre París i Viena, i els germans encara no havien marxat. 

En qualsevol cas, aquesta estada a França fou breu. No obstant, va ser 

suficient per quedar en la memòria d’un jove Louis-François Dauprat (qui 

seria poc temps després el trompista més reconegut del moment) i per a què 

se’n fes ressò uns vint-i-cinc anys més tard, ja com a professor de trompa 

del conservatori de París, en el seu Méthode pour cor alto et cor basse 

(1824). Exemplifica així el fet de tocar en parella: 

“On se rappelle encore les succès en ce genre, de TURCHMIDT et PALTZAR, 

de PUNTO et de LAMOTTE, des frères PÉTRIDES et, plus récemment, des 

frères COLLIN, avant que la mort ait ravi aux arts et à sa famille le plus jeune 

des deux.”118 

Sens dubte, la impressió d’aquests músics va ser enorme per restar en la 

seua ment durant tants anys i reflectir-ho així al seu text. 

Com vèiem abans, els Petrides van tornar a la península, novament per 

causa de la guerra. En aquesta ocasió, el 1799, els germans van visitar la 

capital espanyola. L’estada a Madrid, tot i que també molt curta, segueix el 

model de les anteriors: com a músics a l’orquestra del teatre d’òpera, 

destacant als intermedis i participant també als concerts privats, que ara els 

                                                           
116 17 d’octubre de 1797 
117 John SAINSBURY, “Petrides (the two brothers.)” en A dictionary of musicians, p. 284 
118 Louis-François DAUPRAT, Méthode, vol. 1, p. 39 
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portaria davant de la família reial, i dels qui aconseguiren una carta de 

recomanació per anar a la cort de Lisboa. 

Sainsbury resumeix aquest pas per Madrid amb aquestes paraules: 

“they [...] were engaged for eight oratorios, to play every night a concerto or 

solo at these performances: their echo concertante had great success. They 

were also invited to different private concerts, and at last were commanded 

to play before their catholic majesties Carlos IV. and the queen of Spain. As 

the king was one of the best tempered of men, and a passionate amateur of 

music, he took himself the part of violino primo, and led with Mr. Vaccary 

(well known in London) the music of Petrides. At the end of the concert, the 

chamberlain of the king handed the brothers a present of 9000 reales, or 

750 pezos duros [sic], all in gold. A few days after, they recalled a second 

time to play before the royal family, and received two gold watches, one set 

in pearls, another with small diamonds, also gold chains to both. Besides 

these gifts, the queen was so benevolent as to present them with a letter of 

recommendation for the princess of Brazil, the present queen of Portugal. 

Soon after they left Madrid for Lisbon”119 

Coneixem també que el teatre madrileny era el Teatro de la Cruz, que va 

oferir una sèrie d’oratoris durant el mes de febrer de 1799. I de nou, tornem a 

trobar els noms dels trompistes a la premsa de la ciutat: 

“Teatros. En el de la calle de la Cruz, se representa el Oratorio sacro 

titulado: Jepthé, dandole fin: entre el primero y segundo acto, los profesores, 

Josef y Pedro Petrides, de Viena, que han llegado últimamente á esta Corte, 

tocarán un duo de trompas, y otras piezas de nuevo gusto á ecos á las 4 

½.”120 

Després de Madrid, la següent parada dels Petrides, amb les seues cartes 

de recomanació, va ser Lisboa. La carrera dels germans continua amb 

contractes pel teatre d’òpera italiana, el Real Teatro de São Carlos, i tocant 

al intermedis: 

                                                           
119 John SAINSBURY, op. cit., p. 284  
120 Diario de Madrid, No. 49, 18/02/1799 
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“between the acts, sometimes a concerto, at other times a solo or 

concertante con ecco, for which they received at the same theatre two very 

productive benefits.”121 

És a dir que aconseguiren, com a Barcelona, dos concerts a benefici en un 

espai tan o més curt (si datem l’arribada el 1799 o com a molt tard principis 

de 1800, i el 1802 ja els trobem a Londres). 

De la ciutat portuguesa també tenim notícia a través d’un observador de pas, 

un pastor religiós noruec anomenat Carl Israel Ruders (1761-1837), de qui 

destaquem dos fragments del recull de cartes del seu viatge a Portugal entre 

els anys 1798 i 1802. El primer d’ells precisament descriu un dels dos 

beneficis esmentats, detallant les peces que van executar els trompistes: 

“Na noite antecedente, em 21 de Fevereiro [de 1800], foi pateada uma nova 

farsa a que chamavan Casamento por Astúcia. A peça era de mau gosto 

mas, na mesma noite, fizeram benefício dois tocadores de buzina, os 

irmãos Tetrides [sic], de Viena, com uma receita de 4000 cruzados (2000 

Riksdalers Harburgo Bank). 

A peça principal era o Raul de Crequi. No intervalo do 1.º para o 2.º acto 

tocaram esses dois irmãos, que são, na verdade, mestres consumados. 

Simularam um eco que causava admiração. 

Durante o bailado, depois do 2.º acto, os solos da nova dançarina eram 

acompanhados por eles nas respectivas buzinas. Mas, como então os 

espectadores não tinham outros sentidos senão o da vista, as palmas 

rompian a cada instante e não deixavam ouvir coisa nenhuma.”122 

                                                           
121 John SAINSBURY, op. cit., p. 284 
122 Carl Israel RUDERS (António FEIJÓ, trad.), Viagem em Portugal, 1798-1802. Lisboa, 
Biblioteca Nacional de Portugal, 2002, vol. 1, pp. 97-98. Com apuntàvem, són els relats en 
forma de carta d’un viatger noruec, en una traducció contemporània al portuguès (el que 
explica la manera d’especificar la moneda o el curiosos noms de l’instrument dels Petrides). 
Aquest exemple és un fragment d’una extensa carta en la que parla de l’espectacle teatral a 
Lisboa, datada el 29/03/1800. Descriu àmpliament els teatres lisboetes: els edificis, els 
espectacles, l’orquestra, així com els actors, cantants i ballarins que hi participen; entre ells, 
coneguts del Teatre de la Santa Creu com la Mariana Albani (membre de la companyia 
italiana a Barcelona el 1795, cf. n. 104, també fig. 7) o Mademoiselle Gerbini (cf. Josep 
DOLCET, “El Concierto para violín y orquesta en sol mayor” en Luis GÁSSER (ed.), Estudios 
sobre Fernando Sor. Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2003, pp. 243-
244. 
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I un segon text que ens dona el nom d’un dels duets del seu repertori per als 

entreactes: 

“Em honra de S. A. R. o Príncipe Augusto, todos os camarotes estavam 

iluminados no seu aniversário em 27 de Janeiro [de 1801]. Deram o drama 

Alessandro nell’Indie e o bailado-pantomima O Julgamento de Páris. Entre o 

primeiro e segundo actos, os irmãos Petrides deram um concerto de 

trombeta de caça. Tocaram o conhecido God save the King com 

variações.”123 

I una altra vegada, la relació amb una família reial els porta d’una ciutat a 

una altra, ja que novament aconsegueixen cartes de recomanació. En 

aquest cas el duc de Sussex serà qui els dóna aquestes noves cartes per 

anar a Londres: 

“Fortunately for the Petrides it happened, that, just at that epoch, his royal 

highness prince Augustus of England, the present duke of Sussex, was at 

Lisbon, who heard the brothers play obligato at the theatre, and soon after 

sent for them to his palace, where they had the honour to play frequently 

before his royal highness. The prince was then so kind as to give them four 

letter of recommendation for the royal family in England; and when the 

Petrides, after some months, came to London in 1802, these letters were of 

the greatest advantage to them [...]”124 

Finalment, Londres va ser la ciutat on els germans van acabar la seua 

carrera. L’estada en aquesta ciutat, per ella mateixa, necessitaria una 

investigació pròpia, així com el seu temps a Lisboa. Per raons òbvies, en 

ambdós casos, les informacions que oferim són limitades. 

Des del 1802 i fins el 1825, l’activitat fou molt variada. En primer lloc, 

Sainsbury ens descriu aquest període com a final del seu article: 

“Their first début at London, was for the benefit of Salomon, at Willi’s rooms, 

where they played, in the first act, a double concerto, and in the second an 

echo concertante, which was universally applauded and encored. Three 

days after, they were offered the engagement of the Italian opera, which 

they accepted for the subsequent season. They had soon many private 

concerts, and shortly after the principal engagements, as hornists, at London 

                                                           
123 Carl Israel RUDERS, op. cit., vol. 2, p. 63. En aquest cas la carta és del 21/02/1801 
124 John SAINSBURY, op. cit., pp. 284-285 



 

 

77 
 

and in the country. Thus, after a wandering and eventful life of fifteeen [sic] 

years over the greatest part of Germany, all Italy, Sicily, Malta, France, 

Spain, and Portugal, the Petrides have, for the last twenty-two years, been 

settled in London; and we have heard them declared that they soon, very 

soon, found England to be the best, the most generous, and most hospitable 

country under heaven.”125 

És a dir que actuaren a diferents sales de concerts126 i tocaren també a 

l’orquestra del King’s Theatre. Pel que fa a aquest teatre d’òpera, el seu 

contracte va ser – com afirma Sainsbury127 – imminent, tan sols tres dies 

després del seu primer concert. La notícia, a més, apareix de seguida a la 

premsa: 

“The Petrides, two French Horns players of extraordinary talents, have 

succeeded the Leanders”128 

Dels seus inicis trobem el següent testimoni gràfic. A més, seguirem trobant 

evidències dels germans al King’s Theatre durant més de deu anys129. 

 

Fig. 8: John Nixon, estudi de l’orquestra del King’ s Theatre el 1806 
Extret d’Alexander RINGER (ed.), Man & Music, vol. 6: The Early Romantic Era. 
Hong Kong, Granada Group & The Macmillan Press Ltd, 1990, p. 205. Pertany 
a una col·lecció privada. S’identifiquen en aquest dibuix tres músics: el flautista 
Anthony Ashe, i els dos trompistes, Joseph i Peter Petrides. 

 

                                                           
125 John SAINSBURY, op. cit., p. 285 
126 Com els esmentats Willi’s Rooms, els Argyll Rooms (s. a., The theatrical inquisitor, 
Londres, C. Chapple, 1816, vol. 8, p. 305 i s.a., The Kaleidoscope: or, Literary and scientific 
mirror. Liverpool, F. Smith & co., 1824, vol. 4, p. 13) o els Corri’s Rooms d’Edimburg (John 
STARK, Picture of Edinburgh: containing a description of the city and its environs, Edinburg, 
Fairbairn and Anderson, 1821, p. 324). Destaquem també dels celebrats a les New Rooms, 
amb el nom d’Antient Music Concerts (s.a., Concerts of Antient Music. Londres, Wilding, 
1818. També al 1820 i al 1822) 
127 vide n. 125 
128 s.a., Monthly Mirror, vol. 15 (gener de 1803), p. 58 
129 E. WATERS, “A Statement of Matters relative to the King’s Theatre” en The Quarterly 
musical magazine and review, vol. 1 (1818), p. 258 els anuncia com a membres durant els 
anys 1817 i 1818. 
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Per altra banda, el 1813, amb la constitució de la Philharmonic Royal 

Society, els Petrides troben un altre lloc interessat en els seus serveis. Una 

societat amb l’objectiu de crear una orquestra capaç d’executar el repertori 

que ni tan sols s’havia introduït a Anglaterra davant la manca d’una formació 

estable i que busca els millors instrumentistes per aconseguir-ho130. 

Els programes en els que participen ofereixen una informació interessant pel 

que fa al repertori, tot i que no és detallat. A banda del repertori amb 

l’orquestra, el noms dels Petrides s’associa a peces de cambra: incloent 

peces de Mozart131, Beethoven132, J. S. Bach [sic]133, Spagnoletti134, Ries135 i 

Kalkbrenner i Dizi136. 

La importància de la posició dels germans pot seguir-se a través dels seus 

pagaments137 així com els dels altres trompistes que completaven la plantilla. 

A poc a poc perdran protagonisme en una orquestra on actuarà Giovanni 

Puzzi (1792-1876)138, qui finalment es convertirà en primer trompa139. Poc a 

poc, els germans preveuen el seu comiat; aquest es conserva en una carta 

de 1825 on anuncien la tornada a casa després de la temporada següent140. 

                                                           
130 cf. Miles B. FOSTER, History of the Philharmonic Society of London: 1813-1912. Londres, 
John Lane Company, 1912, pp. 3-5. Conté els programes de concert d’on extraiem les 
següents informacions. 
131 “Serenade for wind instruments” 8/03/1813; “Notturno for wind instruments” 15/03/1813 i 
3/04/1815; “Full piece for Pianoforte, Wood Wind and Horns, Cramer-Mozart” 31/05/1813 
132 “Septour for Strings, Horn, Clarinet and Bassoon” 19/04/1813, 11/03/1816 i 24/02/1817 
133 “Quintett for Pfte., Oboe, Vln., ‘Cello and Horn” 18/04/1814. Bé podria tractar-se d’una 
peça de J.C. Bach, o d’un arranjament d’aquest d’una peça de son pare; la font, però, escriu 
J.S. 
134 “Concertante (Theme and Variations) for Vln., Flute, Oboe, Clart., Horns and Bassoon” 
15/05/1815 
135 “Octett (MS.) for Pianoforte, Strings, Clarinet, Basson and Horn” 13/05/1816 
136 “Concertante (MS.) for Pianoforte, Harp and Horns” 26/05/1818 
137 vide Annex 2 
138 Que ja es presenta durant el cinquè concert, el 28 d’abril de 1817 i de qui se n’ha ocupat 
Elisabeth Bradley Strauchen, Giovanni Puzzi: His Life and Work: A View of Horn Playing and 
Musical Life in England from 1817 into the Victorian Era (c. 1855).Tesi doctoral: University of 
Oxford, 2000 
139 cf. Annex 2. Pensem també que si les dates de naixement són correctes (el que és poc 
probable, cf. n.57), l’edat dels germans durant el primer concert de Puzzi és de 62 i 51 anys. 
140 Reproduïda a l’Annex 3 
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Pel que fa a l’activitat fora de la capital anglesa, trobarem els Petrides en 

esdeveniments com el Birmigham Festival141, The Triennial Meeting of the 

Three Choirs of Gloucester, Hereford and Worcester142, el Grand Festival de 

York143 o el Norwich Musical Meeting 144. 

Finalment, hem d’assenyalar que contem, a més, amb altres testimonis 

provinents de Londres que ens parlen dels germans. Un dels més pintorescs 

i dels més citats és el de John Ella (1802-1888) a la seua crònica d’alguns 

episodis musicals, que els descriu com dos personatges ben estrafolaris, a la 

vegada que venerables: 

“THE BROTHERS PETRIDES. 

In 1822, the French horns in the band of Her Majesty’s Theatre were played 

by the above two venerable Bohemians. In dress and appearance they 

resembled each other – both wearing pants fitted tight down to the ankles, a 

brown wig, an oddly-shaped hat, and large green spectacles. When 

accused, at rehearsals, of playing a wrong note, each would answer, “was 

mein bruder”; and, until the copyist discovered that the parts were wrong and 

neither of the brothers was at fault, they would amarl and utter unkind 

expressions towards each other, with menacing look. At other times, they 

were the most united of brothers. By frugality and good conduct, they 

acquired a modest competency, and retired in 1824 to their native country. I 

know of no other example of wind-instrumentalists acquiring an 

independance by orchestral employment, in London. The successors of the 

Petrides, after a long service in our best orchestras, are now both 

                                                           
141 “Grand Musical Festival at Birmingham” en The Quarterly musical magazine and review, 
vol. 3 (1821), p. 125 presenta un programa de concert del 3/10/1820: “New ottetto (MS.) for 
Harp, Clarinet, Oboe, Flute, Horns, Basson and Double Bass” de Bochsa  i p. 133 un altre 
del 6/10/1820 amb un altre octet, en aquest cas de Mozart. I “The Grand Provincial 
Meetings” en The Quarterly musical magazine and review, vol. 5 (1823), p. 432 el 7/10/1823 
amb un trio de trompes de Puzzi. 
142 “The Grand Provincial Meetings” en The Quarterly musical magazine and review, vol. 5 
(1823), p. 504 17-19/09/1823. Destacats són al text de Daniel LYSONS, History of the origin 
and progress of the Meeting of the Three choirs of of Gloucester, Worcester, and Hereford, 
and of the charity connected with it, Londres, D. Walker, 1812 
143 “Grand Music Festivals” en The Quarterly musical magazine and review, vol. 7 (1825), p. 
418 assenyala la presència dels germans junt a Platt i Tully, el 1823. 
144 “Norwich Musical Meeting” en The Harmonicon, A Journal of Music, vol 2, 1a part (1824), 
p. 204 informa de la participació de Peter Petrides el 22/09/1823 interpretant un Solo de von 
Winter. 
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pensioners of the Royal Society of Musicians. In Paris, after twenty years 

service in the Grand Opera band, musicians have a retiring pension.”145 

Sens dubte un fet tan inusual com el de les seues edats146 és el d’haver 

aconseguit diners suficients com per retirar-se i tornar a la seua Praga natal. 

És allà on un altre músic, nascut a la mateixa ciutat i en estret contacte amb 

Londres, l’Ignaz Moscheles, descriu haver-los trobat: 

"I met here in Prague, also, the two Petrides, who, after having been horn-

players at the London Italian Opera for twenty-three years, have settled in 

this their native city, to spend the remainder of their days in peace and 

repose."147 

 

  

                                                           
145 John ELLA, Musical sketches from abroad and at home. Londres, Ridgway, 1869, pp. 
343-344 
146 cf. n. 57 
147 Fragment d’una carta d’Ignaz MOSCHELES a J. R. S. (datada Praga, 3 de novembre [de 
1825]), que publicà aquest últim a la secció de cartes al director sota el nom “MUSICAL 
TOUR IN GERMANY.” en The Harmonicon (1826), p. 238. Tot i la diferència d’edat 
(Moscheles va nàixer el 1794), probablement coneixia els germans de la capital britànica, on 
fins i tot va participar a la Philharmonic Society, per primera vegada el 1821. 
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CONCLUSIONS 
 

“[...] han pres lloc los musichs, y collocats sos faristols volent tocár la musica ab solfa, y 

comensant á roncár las Cordas del parell de Contrabaxos, y ñigo ñigo dels violins, ab lo 

Eco de las trompas; há romput lo ball del minuet lo Baró de Maldà ab sá estimada Filla 

Marquesa de Castellbell.” 

Baró de Maldà, Calaix de Sastre 

29 de gener de 1799 
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Al llarg de les pàgines d’aquest treball, es segueix la trajectòria vital i 

professional dels germans Petrides. Dos músics que exemplifiquen un dels 

models de treballador de la música que existeixen en el seu temps. 

Com anunciàvem des del títol, ens hem centrat especialment a les seues 

activitats a la ciutat de Barcelona, durant el període de cinc anys, entre 1794 

i 1798, recollint la documentació que es conserva al voltant d’ambdós 

músics. 

El protagonisme d’aquests trompistes durant aquest temps resulta notori, per 

l’habitual presència sobretot a l’escena del Teatre de la Santa Creu així com 

per la influència que s’intueix en el panorama musical de la ciutat. 

En les línies precedents, hem pogut constatar la total excepcionalitat de la 

carrera musical dels Petrides. La definim com una de sola ja que durant les 

seues vides van compartir com una unitat indivisible concerts i viatges, èxits i 

desgràcies. 

Ben és cert que podem establir paral·lelismes entre les vicissituds dels 

germans i les d’altres artistes: solistes de trompa com Punto o Puzzi, o 

duetistes com Palsa i Türrschmidt o tants altres germans que hem esmentat 

anteriorment. També en el cas d’altres instruments, com els germans Joan i 

Josep (i també Manuel) Pla, oboistes. 

Però, sens dubte, el fet que hem de destacar és la presència a Barcelona, 

més encara durant un període tan extens. No és tracta d’un mer pas per la 

ciutat, de camí cap altre indret, com la Cort, sinó de l’establiment a la ciutat i 

la subsegüent aportació dels músics com a professionals del negoci. 

Hem de destacar que l’arribada, obviant les motivacions de les que ja hem 

parlat i deixant de banda les circumstàncies anecdòtiques que aporta 

Sainsbury, va produir-se des del port de Gènova, des d’on nombrosos 

cantants havien arribat a la ciutat catalana per formar la Companyia Italiana 

del Teatre148. 

                                                           
148 Roger ALIER, L’òpera a Barcelona, p. 487 
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En relació amb aquests, el tractament i la consideració dels Petrides esdevé 

només comparable a la dels cantants d’aquesta Companyia; i, de fet, només 

al cas dels principals. Cap altre instrumentista, ni de pas ni molt menys 

membre de l’orquestra del Teatre, s’apropa al protagonisme que els 

trompistes van tindre a dins del panorama musical barceloní. 

Pel que fa a d’altres professors d’aquesta orquestra, no coneixem cap estudi 

en profunditat i no gaudim de molta informació; tot i això, sabem gràcies al 

baró de Maldà que, paral·lelament a l’estada dels Petrides, hi va haver 

alguns moviments entre els professinals de la ciutat. És el cas del 

contrabaixista Agustí Panyó, que compartia les funcions de músic de la 

capella de la Catedral amb les de l’orquestra del Teatre, tractà de cercar 

fortuna, traslladant-se a Madrid149. Tot sembla indicar, però, que no va trobar-

la: en poc més de tres mesos, Panyó torna a Barcelona150. 

A la llum dels testimonis que descriuen la carrera dels Petrides, abans i 

després de l’estada barcelonina, podem assegurar que ens trobem al davant 

de dos artistes excepcionals. 

En el moment de l’arribada a Barcelona, els germans ja eren uns músics 

experimentats, amb independència de l’exactitud de les seues dates de 

naixement151; a través dels seus viatges, eren coneixedors dels usos 

musicals i de les tradicions culturals de diferents ciutats europees. Molt 

probablement, van trobar en Barcelona una ciutat on arrelava 

progressivament el gust pel seu Teatre, però on alguns dels costums 

habituals a d’altres llocs, encara no s’havien desenvolupat. 

En primer lloc, durant els anys en què els germans són els trompistes del 

Teatre, aquest celebra per primera vegada els concerts de quaresma, en els 

que els trompistes són presents de manera notable. Si bé no contem amb 

proves per asseverar que els Petrides van ser els introductors directes, el 
                                                           
149 Baró de MALDÀ, Calaix de Sastre, vol. 3, p. 204 (27/06/1797): “Ahir marxà a Madrid, per 
provar millor fortuna que en esta capella de música de la catedral, lo famós contrabaixista 
Agustí Panyó, natural de Mataró; i ha entrat en son lloc, fins a tornar dit Agustí, Jeroni Alta-
riba, fadrí mitger, músic de viola i contrabaix en la capella del Palau [...].” 
150 id., p. 231 (4/09/1797): “Dos o tres dies a est ha arribat ja, de retorn de son viatge a 
Madrid, lo famós contrabaixista de la música de la catedral, Agustí Panyó [...]” 
151 cf. n. 57 
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seu protagonisme, però, ens aventura a imaginar almenys un notable interès 

per la seua part en la celebració d’aquests concerts, com una manera de 

continuar amb les aparicions en públic en el temps en què cessaven les 

activitats operístiques. 

Però abans, des de l’any del seu desembarcament, els Petrides es donaven 

a conèixer al públic, apareixent com a solistes als intermedis, primer a les 

funcions de teatre parlat, més tard a les d’òpera. En aquests intermedis, és 

molt probable la interpretació de composicions pròpies, com els duets o els 

concerts “amb eco”. 

Tot i els silencis que suposem al Diario de Barcelona, les informacions que 

aporta són significatives, fins i tot en el cas que foren realment les úniques. 

En qualsevol dels casos, la fama dels germans augmentaria entre el públic, 

que sobretot tenia ulls pels cantants; més concretament per les prime donne. 

Aquest fet no se’ls escaparia als germans, habituals dels teatres italians 

d’Europa. En aquest sentit, observem també com la música de producció 

pròpia dels germans inclou àries i rondós obligats de trompes, on participen 

els i les cantants. 

Aquesta estratègia porta a una important associació amb la prima bufa, la 

Benedetta Marchetti, que és una de les figures més importants – si no n’és la 

primera – de la Companyia Italiana de la ciutat. Amb ella es deixaran 

escoltar amb el conreu d’aquest tipus de números musicals. 

No hi ha dubte que, entre els aficionats a l’òpera els germans gaudiren d’una 

notable popularitat. Entre aquest públic, s’hi contava Ferran Sor, com així 

afirma Brian Jeffery en la seua biografia sobre el músic català: 

“Sors havia escoltat òperes italianes com ara Giulio Sabino de Sarti quan 

era infant en la dècada de 1780, i ara, de retorn a Barcelona, en la de 1790 

aquesta influència continuava.”152 

Més enllà, Josep Dolcet defineix aquesta afició d’una manera més concreta, 

en el seu article sobre les obres de Sor per al teatre: 

                                                           
152 Brian JEFFERY, Ferran Sors, compositor i guitarrista. Barcelona, Curial i Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1982, p. 16 
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“La música lírica y dramática estuvo presente en la vida de Sor ya desde su 

infancia, un hecho nada raro si tenemos en cuenta la generalizada afición 

por la ópera de la sociedad europea. [...] 

La asistencia de Sor a los espectáculos de un teatro [el de Barcelona] que, 

sin contarse entre los de primera magnitud de Europa, mantenía un buen 

nivel en lo que afecta a la programación y los intérpretes, fue probablemente 

el principal bagaje que le posibilitó su primer y único éxito en el género 

[...]”153. 

Aquest èxit, Il Telemaco nell’isola di Calipso, de l’any 1797, va ser escrit per 

a aquells cantants que Sor havia escoltat i per a aquella mateixa orquestra 

on trobem els Petrides. Com tants altres compositors, Sor escriu posant en 

valor les principals habilitats dels intèrprets. 

Poc mesos més tard, Baguer estrenaria al mateix teatre la Principessa 

Filosofa. Tot i que en aquest moment la partitura resta perduda, molt 

probablement també aquest músic va servir-se de la qualitat dels operistes, 

així com de la dels trompistes. 

Igualment, la presència dels cantants de la Companyia Italiana, i la dels 

Petrides, havia de ser especialment preuada a les acadèmies privades. 

Malauradament, no tenim una gran quantitat de testimonis d’aquests 

concerts a les cases benestants de la ciutat. 

Amb tot, aquest reconeixement i respecte guanyats pels germans al Teatre, 

a la ciutat, de segur que els va fer mereixedors de dos concerts a benefici 

per part de l’impresario Tozzi. Com apuntàvem abans, aquests dos concerts 

solament són comparables amb els que gaudeixen els primers cantants, la 

Mariana Albani i el Pompiglio Panniza, que també en van celebrar dos. Uns 

anys després, les dos grans figures de la companyia Italiana, aleshores la 

Marchetti i Francesco Albertarelli, van superar-los, amb un total de tres 

concerts a benefici. En tots els casos, parlem d’entre els anys 1794 i 1798. 

Si bé el primer dels dos beneficis dels Petrides coincideix amb el que serà 

l’any amb més presència al Teatre – el 1797, amb la participació a les 

acadèmies de quaresma, amb les estrenes dels compositors catalans –, el 

                                                           
153 Josep DOLCET, “La producción de Sor para la escena”, p. 151 
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segon d’aquests concerts serviria molt probablement com a comiat, just un 

any més tard, el 13 de febrer de 1798. 

Aquest mes és el final de la temporada operística, i el moment en què ja no 

tenim més notícies dels germans a Barcelona. Aquest benefici podria haver-

los servit per preparar el seu viatge a França. 

El nou esclat de la guerra – segons la biografia de Sainsbury – és el motiu 

que els impulsa a reprendre el viatge, en aquest cas cap a Madrid. Potser la 

competència a París també fou un dels motius. En qualsevol dels supòsits, 

s’inicia la part de la seua trajectòria que els portaria a establir-se finalment a 

Londres. 

En resum, la carrera dels germans Petrides segueix els trets comuns de 

tants altres músics itinerants que es movien per tota Europa, són 

continuadors de generacions precedents que havien establert rutes cap als 

més importants centres de cultura, principalment París i Londres. 

El fet de contar a Barcelona amb una parella d’aquesta alçada, i – repetim – 

no només de pas sinó com a membres estables de l’orquestra del Teatre de 

la Santa Creu suposa un fet excepcional. Als germans se’ls considera 

encara actualment tot un referent en la tradició trompística britànica i, 

tanmateix, no s’ha considerat la seua presència a la ciutat de Barcelona. 

Esperem que un text com aquest servisca com a punt de partida d’altres 

estudis sobre intèrprets, no sols en el cas excepcional dels germans sinó en 

totes aquelles figures anònimes que van fer sonar la música al Teatre de la 

Santa Creu i a la ciutat de Barcelona. 
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ANNEXOS 
 

"In my native town, Prague, the opera has gone to sleep; but church music makes up 

for its lethargy, and is at present in an excellent state. The celebrated grand 

Conservatory of Music flourishes still; and, I must say, that the performances of the 

pupils which I attended, did not yield in the slightest degree, for energy and precision, 

to the most practised orchestra I have heard.” 

Ignaz Moscheles, en una carta a J.R.S. 

3 de novembre de 1825 

The Harmonicon (1826), p. 238 
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A.1: JOHN SAINSBURY, “PETRIDES 
(THE TWO BROTHERS.)” 
Aquest és el text íntegre de l’entrada dedicada als germans Petrides a l’obra de John 

Sainsbury, A Dictionary of Musicians (Londres, Sainsbury & Co., 1824), pp. 283-855. La 

informació de l’autor, com la de tants altres historiadors contemporanis de l’anglès, prové de 

les cartes que va rebre com a resposta de les seues peticions als músics, majoritàriament 

en vida i actius. 

Per altra banda, la carta que conté la informació dels Petrides es conserva al fons Sainsbury 

de la Biblioteca de la Universitat de Glasgow sota el topogràfic R.d. 87/153. El text original, 

al que hem tingut accés, només presenta petites modificacions. 

 “PETRIDES, (the two brothers.) Joseph was born in the year 1755, and his 

brother Peter in 1766, at Prague. Their father was a respectable organist, 

and the sons very early followed the same profession. Joseph, however, 

when in college at Klosterbruck, in Moravia, had not an opportunity of 

practising the organ, but was obliged to learn nearly all other instruments, 

particularly the French horn. As there was music in church every day, he of 

course soon made progress on that instrument, so that he could, in a few 

years, play tolerably well the concertos of Punto. His brother Peter, at that 

time in Prague, having taken a fancy to the same instruments, Joseph, when 

returned to Prague, studied, with his brother, the double concertos composed 

for Balzar and Thirsmid by Rosetti, and they soon began to perform in public. 

After which, being encouraged by success, they travelled, and gave public 

concerts in most of the principal towns of Germany. In the year 1791, at 

Vienna, they had a profitable public concert at the national theatre. Soon 

after, they had the honour to play before the imperial family. After this 

success, they felt the curiosity, or perhaps vanity, to visit Italy, particularly as 

they had good recommendations for Venice, Florence, Rome, and to the 

queen of Naples. In 1793, when at Naples, and the day already fixed to play 

before the court, the fatal news arrived, that the king of France was 

guillotined! The queen, on this, sent the Petrides a present of twenty-four 

ounces, and retreated to Casserta. Soon after this, under the patronage of 

count Esterhazy, Austrian ambassador, of the chevalier and lady Hamilton, 
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&c. &c. the Petrides had a public and successful concert at the theatre Dei 

Fiorentini, under the direction of that kind and great composer Cimarosa. In a 

few weeks they set out for Rome, with many letters of recommendation. 

There they played before several of the cardinals, receiving many 

benedictions, but no money, except from cardinal Herzan, Austrian 

ambassador, duke Ceri, and principi Giustiniany. 

At the basilic of St. Peter, they had the honour to kiss publicly the feet of his 

holiness Pius Sextus, and had the papal benediction for it. But this 

benediction seems to have availed them little; for within two days after that 

epoch, Joseph was attacked with a dangerous putrid fever, and his brother 

with the same, the day after. It was in the month of July, when the heat was 

excessive, and the danger was consequently imminent; bleeding, plastering, 

&c. &c. was continued, till poor Joseph was reduced to a skeleton. At length, 

after seven weeks, they began to be a little better, and as they intended to go 

from Rome to Florence, they resolved, for the purpose of avoiding the 

expenses of a land journey, to go from Civitta Vechia by sea, particularly also 

as the physician recommended it to them for the benefit of the air. They 

accordingly embarked at Civitta Vechia for Leghorn, when, in the following 

night, so violent a storm came on, that the ship and all on board was 

considered as lost, and before daylight they were wrecked on the coast of 

Biombino. Men and women were all obliged to throw themselves in the water; 

when the poor but charitable sailors, swimming to their relief, carried them 

half dead to the shore. The trunk of the Petrides, with their clothes, music, 

their boxes with instruments, all their little property, was under water. With 

great difficulty, however, they recovered the next day some of their things, 

but all either damaged or completely ruined. The poor Petrides in bad health, 

and under these sad circumstances, were reduced to the last extremity: they 

could not understand how it was possible, that after so many benedictions as 

they had received at Rome, so many disasters should immediately befall 

them; but so it was! At last they got to Leghorn by land; but Joseph, from so 

much suffering, was again worse, and obliged to keep his bed during six 

weeks. At last he recovered so far, that they could attempt a public concert, 

which succeeded tolerably well. From Leghorn they set out for Geneva, 
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where, after another successful concert, they embarked for Spain, but again, 

in the bay of Biscay, encountered a terrible hurricane, which drove them to 

the little Sardinian island of St. Peter, where, after two months’ delay, the 

ship was repaired, and they embarked again, and landed in 1794 in 

Barcelona. Here they also engaged at the Italian opera, and produced some 

songs of their own composition with horns obligato, which had a good effect, 

and procured them two very profitable benefits at the same theatre. In this 

city they met Mr. Sor, at present in London, who, then only fourteen years 

old, had composed an Italian opera, called “Calipso,” which surprised and 

pleased every body in that place. There being now war nearly throughout all 

Europe, the brothers resolved to rest for some time in the delightful climate of 

Spain; but after the peace of Campo Formio between France and Austria, 

they determined to travel in France. There they gave concerts in nearly all 

the principal towns. At Paris they played twice at the amateur concerts, and 

twice at the Théâtre Louvois between the acts. Soon after, war between 

Austria and France being again declared, they were obliged to return a 

second time to Spain. In the year 1799 they were at Madrid, and were 

engaged for eight oratorios, to play every night a concerto or solo at these 

performances: their echo concertante had great success. They were also 

invited to different private concerts, and at last were commanded to play 

before their catholic majesties Carlos IV. and the queen of Spain. As the king 

was one of the best tempered of men, and a passionate amateur of music, 

he took himself the part of violino primo, and led with Mr. Vaccary (well 

known in London) the music of Petrides. At the end of the concert, the 

chamberlain of the king handed the brothers a present of 9000 reales, or 750 

pezos duros, all in gold. A few days after, they recalled a second time to play 

before the royal family, and received two gold watches, one set in pearls, 

another with small diamonds, also gold chains to both. Besides these gifts, 

the queen was so benevolent as to present them with a letter of 

recommendation for the princess of Brazil, the present queen of Portugal. 

Soon after they left Madrid for Lisbon, where they were advantageously 

engaged at the Italian opera; they also were engaged to play between the 

acts, sometimes a concerto, at other times a solo or concertante con ecco, 

for which they received at the same theatre two very productive benefits. 
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Fortunately for the Petrides it happened, that, just at that epoch, his royal 

highness prince Augustus of England, the present duke of Sussex, was at 

Lisbon, who heard the brothers play obligato at the theatre, and soon after 

sent for them to his palace, where they had the honour to play frequently 

before his royal highness. The prince was then so kind as to give them four 

letter of recommendation for the royal family in England; and when the 

Petrides, after some months, came to London in 1802, these letters were of 

the greatest advantage to them, and directly procured them many 

engagements. Their first début at London, was for the benefit of Salomon, at 

Willi’s rooms, where they played, in the first act, a double concerto, and in the 

second an echo concertante, which was universally applauded and encored. 

Three days after, they were offered the engagement of the Italian opera, 

which they accepted for the subsequent season. They had soon many 

private concerts, and shortly after the principal engagements, as hornists, at 

London and in the country. Thus, after a wandering and eventful life of 

fifte[e]en years over the greatest part of Germany, all Italy, Sicily, Malta, 

France, Spain, and Portugal, the Petrides have, for the last twenty-two years, 

been settled in London; and we have heard them declared that they soon, 

very soon, found England to be the best, the most generous, and most 

hospitable country under heaven.” 
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A.2: ELS PAGAMENTS ALS PETRIDES 
A LA PHILHARMONIC SOCIETY 
Aquesta informació prové dels registres de la Royal Society, els pagaments estan 

expressats en lliures, penics i shillings. Donem les gràcies a John Humphries, qui ens ha 

facilitat aquestes dades. 

ANY QUANTITAT ALTRES MÚSICS 

1813 £22-1-0 (cadascun) Altres trompes, extra: £7-7-0 
Trompetes: £21 

1814 £51-19-6 (els dos) 

Leander £8-13-3 
Tully £3-13-6 
Primer trompeta, £25-19-6 
Primer trombó, £25-19-9 

1815 £45-13-6 (els dos) 
Germans Leander, £37-16-0 (els dos) 
Primer trompeta, £16-2-3 
Primer trombó, £22-16-9 

1816-1818 No es conserven els registres 

1819-20 No actuen Tully, primer trompa: £21-5-3 

1821 
Joseph, £20-9-6 

Peter va exercir d’extra: £2-
7-3 

Puzzi, primer trompa: £46-4-0 
Tully, £20-9-6 
Un dels germans Leander £20-9-6 

1822 Igual que l’any anterior 

1823 Joseph, £20-9-6 
Peter, £11-16-3 

Puzzi £46-4-0 
Tully £20-9-6 
Leander £8-13-3 

1824 £19-13-9 (cadascun) 

Puzzi £44-2-0 
Tully, £19-13-9 
Thomas Harper, destacat primer 
trompeta, £26-5-0. 

1825 £21-5-3 (cadascun) 
Platt, primer trompa, £34-13-0 
Tully, £20-9-6 
Schuncke, extra, £12-12-0 

 

  



104 

 

 

  



 

 

105 
 

A.3: COMIAT DELS PETRIDES A LA 
PHILHARMONIC SOCIETY  

Aquesta carta és el comiat dels germans Petrides a la Philharmonic Society de Londres. Es 

conserva a la British Library, al fons que rep el nom de la mateixa Societat, amb la signatura 

RPS 359, p. 43. 

“Saturday June 11. 1825 

Gentlemen! 

We take us the rispetouse Liberty to solicit Your kind indulcence with us 

ancor for the next Season, after which we shall no more abuse Your great 

patience and kind indulcence You have always hed with us. The next 

Season, if in live, shall be our last; after which, we are under the painful 

necessity to le[a]ve our profession and bed heartly our most grateful Farewell 

to all our kind Protectors and Benefactors. 

As we are already in full Gallop to our grave, we hope, the little thing we 

could save, will be perhaps suf[f]icient to carry us to the last Finale of our 

existence. Till to that moment we shall remain with the greatest respect and 

the most feeling gratitude. 

Kind Gentlemen! 

Lisle Street 

Leicester Squar[e] 

Nº 7. 

Your most humble 

obliged servents 

Joseph and Peter Petrides” 
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