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Cap allá l'any 1927 comenca a remoure's a Barcelona la idea de revisar Vobra obli-
dada de Vescenógraf Francesc Soler i Rovirosa (1836-1900). Els excessos de l'escenogra-
fia dita d'avantguardia; la detestable adaptado que la moderna escenografía anglesa i
le» novíssimes escenografi.es de Rússia i á"Alemanya kavien tingut a Barcelona; potser
també els treballs que el senyor Marc Jesús Bertrán havia jet per a crear a la nostra
ciutat un Museu del Teatre; aquests i altres fets menys notoris, que probablement se'ns
escapen, degueren promoure entre els barcelonins mes cultiváis i alhora mes interessats
en les cosns de teatre el propósit d* aquella revisió.

Aquest propósit prengué un to afirmatiu de simpatía envers Vobra de Soler i Rovi-
rosa: la revisió de l'art del celebrat escenógraf cátala aviat prengué un aspecte tendencias,
fou considerada prejudicialment favorable, co que féu que la idea, al comencamenl vaga,
de revisió, cristaUilzés a la fí en una idea aVhomenalge.

Aquesta prengué forma concreta en un homenatge immediat i en un altre mes im-
portant i durador homenatge de realització mediata. Aquell consistí en una llúidíssima
exposició de teatrins adequadament montáis i iliuminats, organitzada en aquell mateix
any 1927 per la Diputado Provincial de Barcelona d*acord amb Tlnstituto del Teatro
Nacional i amb la Sociedad Gran Teatro del Liceo; es realitza a la Sala de descans d'aquest
teatre. Aquella exposició, que només eslava oberta durant unes quatre flores diÁries,
aconseguí un éxit tan sorollós que sempre, mentre fou oberta, hi hagué llarga cua de
visitants a la porta del Gran Teatre, i fins colgué montar un servei de policía especial per
tal d'evitar les empentes i ordenar per grups Fentrada i sortida de visitants. El dia 20
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a"octubre del mateix any, el noveUista madrileny senyor Josep Francés dona en aquell
lloc una conferencia sobre Vart de Soler i Rovirosa, i Vany següent, el precitat Instituto
del Teatro Nacional Veditá en un volumet que porta el títol: Un Maestro de la Esceno-
grafía - Soler y Rovirosa.

Alhora que els elements oficiáis emprenien aquest homenatge, alguns particulars
projectaven una commemoració mes important. Era el dia 5 iFoctubre de Vany 1927 que
de la secretaria de la Companyia Catalana dArt Dramátic que dirigien els actors senyors
Claramunt-Adriá, reunits així en rao social, sortí la idea (Ture homenatge definitiu a Vart
del gran escenógraf barceloní. Aquesta idea troba tan rápid i afectuós acolliment, que al
cap de quinze o setze dies, el dia 21 del mateix mes, es celebrara al Cercle Artistic una
important reunió d*artistes i inteüectuals decidits a prendre acords sobre aquell ho-
menatge \

En aquella reunió es decidí promoure per subscripció popular i mitjangant el benefici
líquid d'alguns festivals teatrals i artístics i de les subvencions de VAjuntament i de la
Diputado Provincial, Verecció a"un monument commemoratiu i l'edició a"una biografía
monográfica del gran escenógraf. A tal fi, fou nomenat per aclamado un Comité Executiu2.
També foren nomenats altres Comités assessors, integráis pels demés assistents i un Comité
de Propaganda Periodística3. Per fi, fou nomenat un Comité d'Honor*.

Aquell Comité Executiu acordó, encarregar el monument i la biografió dedicáis a per-
petuar el talent de Francesc Soler i Rovirosa al reputat escultor Frederic Mares i al pintor
Feliu Elies, respectivament; encorrees que '¡a han estat complimentats. El susdit Comité
Executiu organitzá a la Sala Pares una cxposició-venda d'obres d'art cedides pels artistes.
El Cercle Artístic coopera eficagment a Forganització i a Féxit a^ aquesta exposició". Demés,
la filia del gran escenógraf homenatjat cedí tres dibuixos del seu pare, i alguns literats i
compositors cediren autógrafa i llibresn.

El dia 27 de juny de Vany 1928, el Comité Executiu organitzá al Teatre Novetats
una representado teatral, també a benefici de les esmentades obres de commemoració1.

Amb aquests mitjans, el Comité Executiu pro Homenatge a Soler i Rovirosa ha pogut
realitzar, en el terme de tres anys, el monument i la biografía que han de rememorar a
les generes futures la vida i l'obra d'aquest gran home i gran artista. La biografió és
aquesta que les presents línies prologuen'*.



I. Retrat de Francesc Soler i R o vi rosa en la seva maduresa



/. INFANTESA

Francesc Soler i Rovirosa era fill de Sebastiá Soler i Riba, natural del Ferrol, i de
Petronella Rovirosa i Urgelíés, natural de Vilanova i La Geltrú. El pare, pero, era origi-
nari immediat de Vilanova0, i no podent arrelar en la térra que li era estranya, sigui per
raons d'adaptabilitat, sigui per raons de negroci, o per altres motius, Sebaetiá Soler i
Riba emigra del Ferrol per tal de fer VAmérica10; i a l'Havana va conéixer la senyoreta
Petronella Rovirosa i Urgelles, amb la qual va amullerar, Aquest matrimoni viuria tree
0 quatre anys en terres antillanes, on tatnpoc degué arrelar, perqué d'allí marit i muller,
encara joves, es repatriaren a Vilanova amb dos o tres filis. A Vilanova viuria la nova
familia durant cinc o sis anys almenys11, perqué en instaHar-se a Barcelona, vers l'any
de la crema deis conventB, el senyor Sebastiá Soler i la senyora Petronella Rovirosa
portaven ja set filis: Sebastiá, Joan, Elísea, Petronella, Cenobia, Carme i Dolors13.

A Barcelona s'instaHaren al carrer d'Escudellers, cantonada al d'Avinyó, en aquella
casa, tan popular en la Barcelona vuitcentista, on estigué oberta durant cinquanta anys
la camiseria anomenada La Corbatinera, la facana de la qual fou dibuixada, litografiada
1 fotografiada incontables vegades i reproduída i retreta en molts llibres i periódicg que
parlen de la Barcelona del segle XIX.

El senyor Sebastiá Soler degué ésser un home molt emprenedor, molt assenyat i molt
destre, perqué aconseguí una posició social mes que benestant, encara que cap a ses
velleses el negoci periclites per rao del canvi de costuras. Es significa particularment com
armador, i també fou pesador al molí; alhora sostingué una botiga d'efectes navals. Aquest*
negocie ee trobaven domiciliatB en el barri de Muralla.
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El dia 24 de juny de 1836, dia de fogueres, primer aniversari de les históriques fo-
gueres revolucionáries, nasqué en un deis pisos de la casa de La Corbatinera el darrer
deis filis del matrimoni. Li fon posat el nom de Francesc, i hom l'anomená sempre mes
en diminutiu: Francisquet, i fou, en tots conceptes, el Benjamí de la familia13. Tots el
preferien: els germana no en sentien gelosia. Pero qui el distingia mes era la mare.
Aquesta predilecció de la mare fou per al futur escenograf una advocado preciosa i de
cabdal ajut en el moment mes crític de la seva existencia d'artista.

No sabem a quina edat comenc,aria a anar a coHegi En Francesc Soler i Rovirosa,
pero sí sabem que cap a l'edat de setze anys ne fou sostret per a donar els estudis ele-
mentáis per acabats i posar-se a coHaborar amb el seu pare. Aquest coHegi era el CoHegi
Carrerea, un pensionat de Sant Getvasi, aleshores un deis millors de Barcelona. Allí
aprengué el dibuix, aquell dibuix amanerat i avorrible que se sol fer cursar en els col-
legis'4. Tan avorrible devia ésser l'enaenyament del dibuix en el CoHegi Carreres, que a
desgrat de I'innat talent de pintor i dibuixant i a desgrat de la palesa vocació per aqüestes
arts que l'alumne sentía, en aquella aula no hi aprengué res; el seu mestre n'estava des-
coratjat i no s'amagava de dir ais pares que el noi no servia per al dibuix, que era un
negat i que valia mes que prescindís d'aquell ensenyament1".

No obstant, l'alumne Soler no era pas pensionat al CoHegi Carreree per a estudiar
el dibuix ni res que s'hi assemblés, sino per a estudiar el comerc. El pare havia posat una
gran voluntat al pervindre comercial del seu lili: volia que el noi xic fos el perfecte con-
tinuador del poixant negoci, el qual anava prou bé per a assegurar a aquell fill i ais altres
un bon esdevenidor; volia incorporar Francesc ais negocis d'armador, de pesador i de
comerciant d'articles de náutica. Es veu que el senyor Sebastiá Soler no pensava en altra
cosa; aquesta idea la tenia ben premeditada i madurada, perqué, de seguida que el noi
abandona deSnitivament Pescóla, sense transido, el junyí a la feina de la casa de comerc,
entre les tasques de la qual havia destinat a Francisquet la de «pesador al molí».

Pero aquesta darrera feina no és constant, sino adscrita a les operacions intermi-
tents de cárrega i descárrega deis sois vaixells que la casa consignatária o pesadora con-
trola. Així, dones, quan no hi havia feina al molí, el fill Soler havia de treballar en la
comptabilitat de les oficines, i aleshores es trobava recios i enfrontat amb els grossos llibres
ratllats. Pero no es sentia gens tocat de la gracia comercial, i, en conseqüéncia, aquells
llibrac,os i els llarguíssims poemes numérics que hom hi escrivia amb la millor caHigra-
fia no li eren bons sino per a parlar-li el llenguatge monoton i neguitejador del avorri-
inent. La sensualitat de dihuixar que se li despertá en eí coHegi li era enormement mes
plaenta. Ningú no estranyará dones que, sense donar-se'n compte, es trobés en el seu
escríptori sovint mes abstret en la feina de gargotejar dibuixos que en la teneduría19.

La déria seria constant, perqué ádhuc en arribar a casa, en les hores escasees de
lleure, en els minuts que precedicn la reunió al voltant de la taula familiar, ell encara
trobava temps per al dibuix. I aixó sempre d'amagat del pare, que no tolerava el dibuix
del seu fill petit ni com esplai. Per al senyor Sebastiá, l'activitat deis pintors era menys
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que despreciable: en la casa d'un comerciant, els llapis i pinzells eren gairebé instru-
mente de deshonor o de descrédit.

En canvi, la mare era no solament tolerant sino, íins a cert punt, encoratjadora de les
aficiona artístiques del seu fill; ho era indirectament i d'amagat del pare. És que la bona de
la senyora Petronella Rovirosa era, a la seva ma-
nera, una artista, una aficionada al dibuix i a la
pintura; art que en la seva vida de soltera, tot i
viure en la aleshores apartada Vilano va, havía
aprés a Barcelona de mans de Fadmirable paisat-
gista LIuís Rigalt. La senyora Petronella degué
dones sobrestimar el paisatge, i diríeu que aquesta
estimado degué heretar-la el «reiet de la casa», ja
des d'abans de la naixenca el fill mes volgut, el pre-
ferit. En la llei ¿'herencia, la qual ens sembla que
deu ésser una branca poc estudiada de la Biología
o de la Psicología, deurem descobrir anys a venir,
entre un sens fi de drames i tragedies del lliure-
albir, del subconscient, de l'inconscient i d'altres
regions rrtés o menys inexplorades de 1'ánima,
alguns poemes enternidors del nostre feroc. immor-
talisme, disposicions imperioses d'un esperit pros-
cripte i mal resignat amb la aeva proscripció, que
refloreixen en una mena d'heréncia de les animes. Frin"" *^Jt "prip™".»""'d'iV*"M«I.""it.™™'"1"™ *"

Amb un Ilegal així sembla que vingué al món
Soler i Rovirosa, perqué és curios de remarcar que sempre, com aquell qui diu deB d'abans
de teñir ús de rao, fins a Fagonia, fins al desvari de la darrera hora, Soler i Rovirosa no
visque només que per al paisatge, per a les arquitecturas en si i en el paisatge, també per a
la pintura d'interiors; talment com el magnífic Lluís Rigalt, de qui Soler i Roviroea pogué
ésser, al través de l'esperit de la mare, un avatar. La veritat és que sempre hi bagué un estret
parentiu entre l'art de Rigalt, mestre, també, del nostre biografiat, i l'art d'aquest. Mai Soler
sentí afició per la pintura de figura, si no és com a pretext per a penjar-hi figurins, i la
natura morta només la sentí com aplicada a l'escenografia o en funcions d'escenografia.

Conten els seus familiars que, ja des de la infancia, quan era portat al teatre (i aixó
no era rar), només s'interessava per les decoiacions; i, ja espigadet, quan els trajos Ilam-
pants, l'acció dramática i el dialeg teatral haurien hagut d'interessar-lo predominantment,
com al coraú deis nois i deis adolescents, encara eren les decoracions la única cosa que
el feia anar a teatre: leB obres molt prodigues de decorat eren les seves preferides, i les
que eren pobres de decorat, per bones que fossin, l'avorrien profundament. Quan s'es-
queia el desastres enderroc del Palau Menor, que radicava en aquell barrí que ocupava la
casa de La Corbatinera, ell trobava la manera d'escainotejar uns minuts al tempe destina!
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al diñar i s'escorria a l'indret on s'operava a mansalva la monstruosa destrucció, per tal
de poder dibuixar tal o qual aspecte de la ruina grandiosa. Si Francisquet hagués con-
servat aquells dibuixos, ara valdrien mil vegades el seu pes d'or17.

Hi ha en la vida de Soler i Rovirosa alguns fets, algunes maneres d'obrar, que ens
demostren que inicia i desenrotllá la seva carrera d'escenógraf amb una trajectória recta
i decidida. Soler i RoviroBa fou escenógraf nat, i mai no volgué ésser aitra cosa. Conta
ApeHee Mestres que en la vida desficiada de meritori, en aquells anys de l'adolescén-
cia els quals per a ell foren anys de forgat, sovint el pare l'enviava a complir comissions
própies del negoci. Si aqüestes añades i vingudes el mcnaven a proximitat d'algun taller
d'escenograf conegut, la temptació d'enfilar-s'hi era tan imperiosa que, sense reflexionar-
hi, sense fixar-se en la fatiga, pujava ele cinc pisos esbufegant, es Uevava d'una revolada
l'americana i 1'armilla i havia de cuitar a satisfer la pruíja irresistible d'agafar els pin-
zclh i pintar ene que fos un campit, ene que nomes s'hi pogués entretenir uns segone.
1 de seguida fugia com un esperitat per tal que el pare no s'adonéa deis minuts defrau-
dats. Ja podia el temps ésser escás, ja podia ésser apremiant la resposta que Francisquet
havia de portar al seu pare, ja podia anar carregat de diners o de documents valuosos,
que ell sí que no podia estar-se de la rapidíssima sessió d'escenografía. ¡De vegades
l'americana oblidada en el penjarrobes de Pamic escenograf o bé oblidada per térra en
qualsevulla recó, davant de l'anar i venir deis fadrins i deis entrants i sortints, es trobava
farcida de bitllets de banc!

Un segon exemple de la seva innata vocació escenográfica trobem en el fet d'liaver
pintat decoracions per ais teatrets d'ombres xineses, deis quals parlarem en el capítol IV,
i per ais aparells de titirimundi, justament en aquell temps de dandestinitat18.

No anéssim, pero, a endinsar-nos en la carrera artística de Soler i Rovirosa, perqué
encara no n'és hora. Tornem, dones, a la feina de reconstituir ta vida del nostre biografíat.
La familia Soler no visque sempre en aquella casa del carrer d'Escudellers. A un cert
moment de la joventut del pintor, la casa susdita fou abandonada per tal d'ocupar-ne
una altra del mateix carrer, o de 50 que avui és perllongació del carrer d'Avinyó10, i, no
gaire mes tard, la familia Soler Ilogá un pis al número 6 del carrer de la Merce, eempre
gravitant peí port. En aquest estatge fina, Fany 1861, la senyora Petronella, i, ais vuit
anys d'aquesta perdua morí el senyor Sebastiá Soler2U. La familia Soler visque després
en una casa del carrer de Tres Llits, cantonada a la Plac,a Reial, la major extensió deis
balcons de la qual donava a aquesta placa; allí s'instaHá en 1869, I'any mateix de la
mort del pare.

Ais vint-i-sis anys Soler i Roviroea ja havia manifestat la seva voluntat decidida
de dedicar-se en absolut a l'art escenográfic, i ádhuc, trencant la resistencia paterna, havia
aconseguit, de hon o de mal grat, Aquiescencia del cap de la familia. Com esdevingué
aquesta transmutado de volúntate, co és, de quina manera la voluntat imperativa del pare
cedí davant la tímida voluntat del fill, aixó ens ho explicarem, mes o menys perfecta-
ment, després.
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ie per damunt de tots els germans s'haviaostra la major identificació de carácters qi



/ / . JOVENTUT

Els amics íntims de Soler i Rovirosa, i algún historiador també, coincideixen a asse-
gurar que vers l'any 1855 Joan Ballestee i Aiguals de Izco ja coHaborava en obres d'esceno-
grafia amb el nostre biografiat, el qual comptaria només dinou anys. Ballester aleshores
en tenia divuit. No cal dir que aquella seria l'hora primera, el debut escenografista; mes
ben dit, el debut deis tanteigs escenográfica. Si ara hom parla de coüaboració, no será pas
per a referir-nos amb tota certesa a feina d'encárrec: els dos amics coHaborarien mes aviat
en assaigs i en estudis. I si durant aquells anys centráis del segle xix els dos camarades
treballaven en alguna obra d'encárrec, seria ben bé en un decorat de poc mes o menys,
en alguna feina del genere de la pueril escenografía del titirimundi que reportavem en
el capítol I, en algunes decoracions per a teatre d'aficionats o en qualsevulla altra feina
per l'estil, anónima, mal pagada o qui sap si gratuita. Perqué si en aquell mig segle xix
la pintura i l'escultura eren desconsiderades a Catalunya, aquesta variant o aplicació de la
pintura que és I'escenograna era desconsideradísima, i encara per durant molts anys, fins
a les acaballes del segle xix, fou la ventafocs de l'art pictóric.

Una d'aquestes feines de poc lluíment en les quals s'iniciaren prácticament Soler i
Ballester, fou el repintat del repertori del teatre de Mataró. Desprée, en el mateix any
1855, o el vinent, ja els dos tendres arriates pogueren esplaiar-se en obra mes perBonal: la
pintura de tot el repertori del Teatre Principal de Taleshoree vila de Gracia. L'any següent,
el 1856, reberen ambdós pintors encárrecs mes considerables: un decorat per al Teatre del
Cire Barcelonés, el qual en aquells teinps era un deis millors teatres barcelonins, i un
altre decorat per al Teatre Principal, de Barcelona també, el primer teatre de la capital,
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Ja tenim, dones, a Soler i Rovirosa escenograf. Pero no sabem com és esdevingut
aixo, com ni de quina manera e'ha produit la metamorfosi de l'oruga comerciante en

papallona artista, i aixo és el que ara anem a historiar, segons
les dades mes o menys precáries que ens son ofertes.

Sembla que ais divuit anya de Soler i Rovirosa, ais disset
del seu amic Ballester, 50 és, en 1854, ambdós aspirante a
escenograf es matricularen a lea classes de dibuix i pintura
de la nostra Escola de Belles Arts; i és probable que durant
l'any deis debuts en l'ofici, el 1855, continuarien ambdós
debutants els estudia de Llotja. Pero a l'Escola Oficial de
Belles Arts Pescenograna no és cursada: allí ensenyen de
dibuixar de lámina i del natural; ensenyen de pintar a l'oli
i a 1'aquareHa; també el dibuix lineal, la historia de l'art,
iimb bon recalcament sobre l'arquitectura, ádhuc la perspec-
tiva i fine la pintura de paisatge, pero rea d'eecenografiaBa.

I bé, ¿qui ensenyá tots els seus secrets a aquell parell
de jovincels cridats vocacionalment a I'escenograBa, justament
en una ciutat on l'escenografia ni les arts en general no tenien
tradició, o bé, si la tenien, es trobava secularment interrom-

puda? Fou un pintor de parets anomenat Marian Carreres. Aquest Carreres havia heretat
l'ofici del seu pare i, segoiis conta ApeHes Mestres, de mes a mes practicava esporádi-
cament l'escenografia. En aquells dies de degradado de totes
les arts, l'escenografia no podía teñir grans conreadors entre
nosaltres; així és que ni els empresaris, ni el públie, ni la
crítica, no devien ésser gaire exigents, i un pintor de parets
podria segurament, amb un xic de traga, trasposar el «eu art
simple a la pintura escenográfica24.

Aquest aprenentatge de Soler i Rovirosa pressuposa,
Binó una autorització, almenys una tolerancia del pare res-
pecte a les aficions artíetiques del seu fill. I, efectivament,
era així. Aquest acaba per aconseguir l'aquiescencia com-
pleta. El pare es desarma de la següent manera. Un jorn, el
senyor Sebastiá i la senyora Petronella assistien a una funció
del teatre d'aquella mena de pare d'atraccions que l'arqui-
tecte Oriol Mestres construí vers l'any 1848 en el Passeig
de Gracia, i que s'anomená Campos Elíseos. Una de les de-
coracions que s'estrenaven en l'obra Los Magyares, que en
el susdit teatre es representava, produí molt hona impressió
en el públie, i el senyor Sebastiá mateix a'hi entusiasma, Aleshores la senyora Petronella
descobrí al seu marit que aquella decoració era obra de Hur Francisquet, 50 que era cert.
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I així fou com el senyor Sebastiá veié ciar en el pervindre del seu fill petit, i així fou com

es deixá convencer de no contrariar-li la vocació1115.

Quan esdevingué aquesta crisi felic en la vida del gran escenógraf? Deiem que vers

l'any 1855 Soler i Rovirosa es matricula a Llotja, junt amb el seu amic Ballester, i sembla

que també és per aquests dies quan ambdós fan el repertori deis teatree de Gracia i de

Mataró. Tot aixo sembla, dones,

implicar en els dos joves artistes

una completa llibertat d'acció;

per tant, és probable que el se-

nyor Sebastiá es deixés conven-

cer vers l'any 55. Cal fer cons-

tar, pero, que abans d'entrar a

Llotja, Soler havia freqüentat,

no sabem durant quin temps,

una academia de dibuix i pintu-

ra regentada per un tal Llorenc

Ferris28.

En l'any 1856 ambdós ca-

marades surten per primera ve-

gada de llur país, per tal de fer Oroi|0¡. .,-„„„ r,aiú^aí¡¿ vttilwri. j.i« gr ISGO. Pfr s.i-, i n,.,¡r..,

un viatge de novicis, mes que

d'estudis; encara que el pía era probablement d'exclusius estudis. Fou un viatge curtet,

el qual no els degué deixar teinpB d'estudiar; duraría molt poques setmanes. Els dos inse-

parables recorregueren Franca, Bélgica i Anglaterra, Poques ocasions degueren teñir d'es-

tudiar: tot se'ls devia passar en sorpreses i meravellaments. Veieren inolt; la poderosa

retentiva de Soler i Rovirosa degué absorbir ávidament moka cosa; co que per a un

artista ja és estudiar. Seria a les acaballes d'aquest any 1856 que Soler i Rovirosa, sol

o en companyia de Ballester, s'instaHa a París amb el proposit d'estudiar i guanyar-se

la vida".

En 1861 mor la mare del nostre biografía!. Eli ja s'obria camí, ja era cap de taller

en els mes gloriosos obradors escenográfics del món, ja estava encarrilat i satisfet; ja ella,

dones, podia morir. I així se n'aná d'aquest món, probablement amb el beat somrís de

l'anima que vola contenta d'haver complert una alta missió en la térra.

Alesbores Soler i Rovirosa torna a Barcelona, i és possible que hi romangués fins

l'any següent o fins el 1863, perqué no retrobem croquis d'escenificacions datats a París

de l'any 1862.

De l'any 1863 tornem a trobar croquis d'escenificacions parisenques. Del 1865 tenim

croquis d'escenificacions explícilament barcelonines, 50 que vol dir que Soler hauria tornat

a Barcelona, qui sap ei per pocs dies. De l'any 1868 tornem a trobar croquis de pintu-

res de museus i d'escenificacions parisenques, i aixó ens indica que Soler es trobava altra
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vegada actiu a París. Eo 1869, any de la mort del seu pare, Soler tornaría a Barcelona
per tal de fixar-s'hi per sempre.

A Barcelona Soler i Ballester eren consideráis com uns bons eecenografs, pero ells
encara volien considerar-se com
aprenents. Realment, els dos jo-
ves tenien ja a Uur actiu un
treball considerable: demés deis
repertoris ordinaris per ais tea-
tres de Gracia i de Mataró,
Soler i Rovirosa i Ballester ha-
vien pintat per al Teatre Prin-
cipal i per al Teatre del Circ
Barcelonés, de Barcelona; per
al Teatre deis Campos Elíseos i
per al Teatre Principal, de Gra-
cia, els decoráis de les obres
Roberto il Diavolo, El Hijo de
la Noche, Los Magyares, El Cas-
tillo de Baza i La Traviatta28.

Pero, tornem ais anys del «gran aprenentatge». Quan Soler se'n va a París en

1856 hi va per a establir-s'hi temporalment. Aleshores per tal d'assegurar-se el cobri-
tnent de les necessitats del viure porta caries de crédit del
seu pare sobre la plaga de París. Aixó demostra ben bé el
propósit ferm d'estudiar. AqueBt propósit és d'una austeritat
tan gran que gairebé esdevé heroica. Perqué el jove artista
no sois va a París per a estudiar, hi va amb la intenció de
posar-ee a treballar de Fofici, des del comengament; a apren-
dre-ho tot: l'art, les mecániques i els costats mes durs de
l'escenografia, els quals no son pas pocs ni de poca duresa;
hi va, en fi, per tal de guanyar-se la vida i de no gravar la
ja prou castigada fortuna paterna. I reix de tal manera en
aquest propósit, que aconsegueix reteñir les lletres de credit
proporcionades per la soHicitud paterna i tornar-Íes al llíu-
rador. El que hagué de bregar i sofrir per a imposar-se
estoicament aquest programa abnegat, no ho sabem, pero ho
euposem si tenim en compte que de l'ampla benestanca
familiar Soler i Rovirosa passá a una vida de simple obrerM0. i/««ii¿*™f cimbou, t.» d,i. PrLnC¡r»i. rn̂ i™.

De seguida d'arribar a París els dos joves pintors bar-
celonins pogueren entrar com obrers en els tallers deis aleshores mestres eminents de
Fescenogralia francesa, els senyors Cambon i Thierryso.
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Diu Muñoz Morillejo que Cambon donava sovint a Soler i Rovirosa entrades per ais
teatres de París, les quals aquest aprofitava perqué sentía fam de conéixer escenaris31.

Charles-Antoine Cambon havia eBtat deixeble del gran escenograf del RomanticÍBine,
Pierre Cicéri; després s'associa amb Humanité-René Philas-
tre, altre gran mestre escenograf d'aquell moment. Sembla,
pero, que Soler i Rovirosa no treballá a les ordree deis dos
mestres associats32.

Soler i Rovirosa despunta aviat entre els nombrosos
obrers, oficiáis i mitjos oficiáis que actuaven en el taller de
Mr. Cambon. Tant és així que, al dir de varis reportadors,
entre els quals O. Junyent, aviat fou encarregat de dirigir
la secció de traga i perspectiva d'aquell famos taller, i fou
després cap d'ambdós tallers, el de Cambon i el de Thierry.
En juliol de 1867 un empresari anomenat Bernier el con-
tracta a París per a pintar el repertori del Teatre de Nantes.

El cosí de Soler i Rovirosa, el senyor Francesc Carbó
i Rovirosa, diu que quan l'artista entra al taller Cambon
bi havia com a cap deis pintors un mestre escenograf molt
celebrat entre els cátala ns, del qual només sabem que s'ano- i/««n*««f n—-r. •«•* d<n Prh.riP.ii
menava Carpezat. Soler i Rovirosa el considerava molt i es
tenia per deixeble seu tant com de Cambon i Thierry. Afegeix el senyor Carbó que el eeu
cosí estudia també amb un altre escenograf anomenat Gosse. Així, dones, és segur, o molt
probable, que els mestres de Soler i Rovirosa a París, foren: Cambon, Thierry i Ricquier,
principalment; després, Carpezat i Gosse; probablement, també Philastre, i, de manera in-
directa, un altre escenograf francés, anomenat Feliu Cagé, del qual parlarem desprésBa.

Soler i Rovirosa féu el seu «gran aprenentatge» de París quan l'escenografia dita
romántica, que representen principalment els tres escenografs Séchan, Diéterle i Desplé-
cbin, evolucionava cap al realisme, representat pels Cambon, Carpezat, Thierry, Philas-
tre, etc.; de tal manera que les darreres obres deis romántica eren tan realistes com les
primeres deis seus successors; d'altra banda, les obres d'aquests eren d'un realisme no pas
exempt de romanticisme. I tanta fama tenien contemporániament els Séchan, Diéterle i
Despléchin com els Cambon, Thierry i Carpezat, Sembla que el nostre Soler els admira,
els copia, o, mes ben dit, els croquitzá tots des de la seva butaca d'espectador, i es deixá
influir per tots ells. És de suposar que al teatre només hi assistiria per a veure decórate i
telons de boca, i que l'obra teatral poc l'apreciaria o la gustaría84.

Sembla que Ballester retorna a Barcelona vers l'any 1865 perqué ha rebut un en-
cirrec important del Teatre Principal de la nostra ciutat3\ D'altra banda, tots els testimo-
nia barcelonins coincideixen a afirmar que Ballester mor a Barcelona en 1868, en l'ab-
séncia de Soler, després d'haver aconseguit al Teatre Lieeu els majors triomfs amb
rescenificació de Dinorah i L'Affricana™.
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Soler i Rovirosa sentí aiolt aquella morí, i el record de Ballester no el deixá mai.
Aquell mateix any 1868, o a primers de 1869, Soler torna de París, i poc després va morir
el seu pare37. El retorn del nostre pintor coincidí, poc mes o menys, dintre aquell mateix

any, amb el d'un altre gran pintor eecenógraf cátala que
també ana a París per a completar els estudis, amb el qual
Soler intima en la capital de Franga, i de seguida ambdós
s'assocíaren a Barcelona. Aquest pintor nou vingut en la nostra
hi8 tó" a es En Francesc Pía i Vila, altra gloria de l'esceno-
grafía catalana8". La rao social deis dos nous escenógrafs a
Barcelona era: Soler i Pía. Sembla que treballaren molt. En
venir la febre groga, ambdós fugiren de la pesta i instaHaren
llur taller a Sabadell, segons el testimoni verbal deis una;
a Terrassa, segons testimoni verbal deis altres3",

Tenim dones ben establert que vers la primera meitat
de l'any 1869 Soler i Rovirosa torna de París i es queda
a Barcelona a treballar peí seu compte. Aleshorea Barce-
lona es trobava en plena creixenca. Espanya liquidava les
guerrea d'América i d'Africa, demés de les guerres intesti-
nes, les bullangues i tota llei de desordre: embafada de tanta
anarquía mes o menyg organitzada, semblava anhelar l'ordre,

la calma i l'organització; i aquest anhel enlloc era mes sincer i mes pie d'ánsies constructi-
ves que a Catalunya, pero molt Buperiorment a Barcelona. La ciutat havia reventat leB mu-
ralles i cuitava a expansionar-se a banda i banda i cap a la serralada de Collcerola; la zona
d'eixampla s'anava clapejant de grans cases de lloguer, mes luxoses i mes altes que les de
la ciutat vella; ádhuc en la ciutat amurallada s'havien multiplicat els edifícis nous, palaus
i cases de lloguer exquisidament decoráis amb escultura de terra-cuita, edifícis que hom
construía en el mateix Uoc de les cases derrocades, sórdides habitacions aense valor de
cap mena; també, ai las!, en el lloc de venerables monuments arquitectónica, en el lloc
deis antics convenís incendíate, la majoria d'ells edificis de molt valor i atapeüts d'ob-
jectes d'art, bom havia construít magnifiques places, com la del mercat de Sant Josep,
o la encara mes bella anomenada Plac.a Reía!; sumptuosos edifícis públics o bé oficiáis,
com és ara el Banc de Barcelona i el Teatre del Liceu. S'obrien carrers nous, com el de
Ferran, i després el de la Princesa, el de Mendizábal, el de Ponent, el passeig de Colom,
la Baixada de Sobradiel, el carrer del duc de la Victoria, els de la Lluna, del Tigre, del
Lleó, i altres del barri del Raval, els passatgee del Crédit, del Rellotge, de Bacardí, de
Bernardino, etc. En llur furia constructiva, els barcelonins suplien alguna vegada la
manca d'espai bo i enderrocant bárbaramenl grans masses d'arquitectura antiga, com fou
el cas del Palau Menor, del Palau del Virrei, i d'altres. La barbarie deis homes d'ordre
acabava la feina destructora que la barbarie deis revolucionaria havia deixat de fer. No
hi havia altre ideal arquitectónic que la nova arquitectura. I d'aquesta en calia molta
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perqué la pau interior i exterior portava molt treball endarrerit i totliom creía guanyar
molt diner. En els carrera Ampie i de la Mercé, ádhuc fora de muralles, en la zona
d'eixampla, hom bastía altra coBa que habitacions de Iloguer
— que eren veritables palaus de pedra picada i marbres per
ais nous rics — altres grans edificis oficiáis, com la Universi-
tat, el Seminan, casernes, fabriques, mercats, convenís, etc.,
i, en fi, hom anava a construir el Pare de la Ciutadella, ales-
hores meravella mai somniada pcls barcelonins mee exigents.

En aquell sobtat esplendor que es produia en la Bar-
celona de l'any 70, un home com Soler i Rovirosa hi era
indispensable: mitja dotzena com ell hi haurien estat rebuts
com altres tants enviats de la Providencia. Així no és es-
trany que el nostre biografíat hi fes fortuna ben aviat4".
Ací aconseguí reputado de mestre, que sapigué mantenir
fins a l'hora de la mort; fou soHicitat en nombroses altres
feines artístiques, ultra Tescenografia, i és probable que
aviat necessités colíaboradors de tota mena que li perme-
tesgin multiplicar el rendiment i atendré totes les soHici-
tacions. Bé li calia guanyar diner, perqué el patriraoni soi« i m>*¡ro.. . ]>,¡fli <ir -inii.Ui. .nj.
havia minvat tant, que cap deis germans se'n podía reliar*1.
Soler i Rovirosa adquiri els terrenys de la seva casa del carrer de la Diputació, on

va viure i morir, algún tempe abans d'edificar-hi, Degué ésser
una coHocació de capitals, d'aquell capitalet que li suposem
arreconat a París i aviat acrescut a Barcelona. ¿Qué n'havia
de fer d'aquell diner un home económic i morigerat com
ell i que, per afegidura, ais quaranta anys encara persistía
en la soltería? Algú li deuria donar entenent del bon plaga-
ment que seria l'adquisició d'un d'aquells camps llunyans
que el pía Cerda de l'eixampla barceloní havia idealment
acotat amb el monóton vuitavat de carrers aixamfranats;
aquella camps perduts, que hom podía adquirir a xavo el
pam, havien d'esdevenir, tard o aviat, terrenys a unc.a el pam.
Poc s'havien de pensar aquells profetes de bon averany que la
fortuna pronosticada havia de venir, mes que tard, ben aviat.

Seria, dones, vers l'any 1870, que Soler i Rovirosa es
trobava ciutadá considerat de Barcelona, ciutadá gairebé pro-

T ReT™™T™™«°'ii'*Mirt!!' s'w'i videncial. i propietari. Aleehores que el pervindre somreia
a Tartista, quan totes les temences i preocupacions econo-

i semblaven escombrades definitivament del seu esperit quelcom pusiHánime, seria
en aquells moments de satisfácelo interna i d'enaltiment exterior quan Francesc
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Soler i Rovirosa, que mai deixá d'ésser Francisquet, ni per la seva esposa, nensá en
cercar una companya.

La vida, cada dia mét, senyora, de la Barcelona ressucitada reclamava noves formes
de refinament i noves maneres de facilitar-ne l'assoliment; entre d'altres la d'incorporar

l'aleshores minso art cátala a l'espléndid moviment modern
que París irradiava. A l'art cátala no li fou difícil d'incor-
porar-se a l'art francés; sovint hi ha hagut afínitat entre
l'art cátala i l'art francés. I esdevingué que una ve-
gada l'art cátala comenta a fructificar i a expansionar-se
segons les normes de l'Atenes moderna sentí així mateix la
necessitat de manifestar-se públicament i de fer-ho també a
la manera de París, per mitjá d'exposicions individuáis i
coHectives.

Així fou com comentaren a organitzar-se sales d'expo-
sicions, les quals a la primeria no foren sino una mena
d'anexes a determinades botigues de mares i miralls, Loti-
gues on de vegades es venien articles propia de l'art del
pintor, de l'arquitecte i de l'escultor; ben al revés d'avui dia,
que les sales d'exposicions teñen el negoci de mares i de
material per ais oficis d'art com un negoci Becundari, quan no
son establiments dedicáis exclusivament a sales d'exposició42.

Soler i Rovirosa solia freqüentar la Sala Munté, del carrer d'Escudellers. Allí conegué
un holandés, el senyor Marije, coHeccionieta i aficionat a l'art modern, qui també era fre-
qüentador d'aquella Sala. De la coneixenga personal en pervingué la coneixenga de les
mútues coHeccions. Així fou com Soler i Roviroea conegué de la familia del senyor Marije,
la seva filia Alexandrina. Eli i ella s'enamoraren i es casaren. El felic. esdeveniment
ocorregué en juny de 1877, quan el gran artista complia justament els quaranta un anys,
Alexandrina Marije i Lefévre i el seu marit anaren a viure a casa deis germans o germa-
nes d'aquest, a la casa de la Plac,a Reial que fa cantonada al carrer de Tres Llits, I'entrada
de la qual és per aquest carrer48.

Sembla que el solar que posseía Soler i Rovirosa al carrer de la Diputació, degué
ésser edificat cap a l'any 1884, perqué en 1885 ja está la casa llesta i el seu propietari,
junt amb la familia que ha fundat, s'hi installen a perpetuítat, en el doble pis principal44.



/ / / . L'HOME

Quina mena d'home era Francesc Soler i Rovirosa? Quina figura tenia? ¿Quina era
)a seva psicología? ¿Quins eren els seus gustos, els seus costums, els seus afectes, els seus
tics, les seves crcenccs?

Francesc Soler i RoviroBa era un home molt alt i una mica escardalenc, de pell molt
blanca, ulls de color blau ciar, cabell negre. Cap una edat no gaire avanzada el cabell
pasea rápidament del negre al gris i al blanc. Aleshores comenta a usar ulleres per a
treballar o llegir. Portava barba i bigoti retalladets i el cabell aviat e'aclarí fins a oferir,
a distancia, 1'aspecte de la calvicie. Era molt net i endrec,at, molt euros del seu eos; es
banyava diáriament 4 \ Per a sortir al carrer, golia vestir de jaqué de color blau fose
o gris fose, camisa blanca amb Coll tombat adherit a ella, així com ele punys, i corbata
xalina de color blavenc amb rodones clapes blanques40. Era poruc davant deis gats i els
gossos, com si a cada moment poguessin esdevenir rabiosos. Els únics animáis que tolerava
a casa seva eren els ocells engabiats.

Diuen els seus coneguts si li agradava parlar en to faceciosament ampulós quan es
trobava entre gent amiga i simple. Quan estava de bon humor, QO que era molt sovint,
si es trobava entre amistats intimes passava sovint del to faceciós menor al to major,
que era un to avalotadament cridaner47. Li agradava també sembrar de retrucs i jocs de
mots la conversa. Quan estava content, perqué treballava de gust, l'home s'esbravava bo i
cantant desaforadament i desafinadament bocins d'ópera, els quals no sabia mai acabar.

Soler i Rovirosa no tutejava ningú, ni la gent de servei; i quan a aqüestes mes
humus persones havia de demanar alguna cosa, les hi demanava per favor4*. Pero a la
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primera ocaeió, quan s'oblidava en la mes ingenua franquesa entre la gent de l'ofici,
sobretot entre la gent poc o gens coneguda, aleshores ja succe'ia altramcnt4".

El seu instint d'ordre s'exterioritzava contínuament: quan eixia del taller, per exem-
ple, endrecava llapis, pinzells, goma, paper, totes les einea del treball preparatori, ben
tancades, cada una al seu lloc, talment com si no hagués de tornar fins mesos després.
Classificava, anotava, datava totes les coses que queien a les seves mans per a ésser uti-
litzades un día o altre; i la seva manera de classificar era rigorosa: fixava l'any, el mes
i el dia, i després els demés detalle pertinents. Tenia guardada entre els aeus papers una
carpeta que encara es conserva amb el seu interessant conlingut; aquest ée el borrador
o les notes manuscrites {les unes escrites amb llapis, les altres amb tinta) de la con-
ferencia que llegi o pronuncia a l'Ateneu Barcelonés. Aquest borrador degué alhora
servir d'original en el moment de la pública lectura. Una d'aquestes quarteHes, la única
que és de paper de l'Ateneu, paper de lletres timbrat amb el membrct de l'entitat, porta
aqüestes soles paraules:

Esta noche a las 9 doy una conferencia en el Ateneo
Tema

La Escenografía. — Notas históricas
Sábado 11 Marzo 1893™

Els croquis que feia de les escenificacions deis altres mestres escenógrafs, els illus-
trava amn notes que n'expliquen Fautor o autora del drama o l'opera, els noms deis
escenógrafs, el teatre on foren muntades aquelles escenificacions, eí dia i la ciutat en qué

el croquis fou fet, etc. Al peu d'una aquareHa que repre-
senta un pollancre, hi ha aquesta nota: Prov. Gerona. S. Hi-
lario Sacalm. 3 Sbre. 1893. En el Prat de la casa vella, frente
la fuente Pirante.

El nostre gran escení>graf no podía sofrir que ningú
Henees una cua de llumi a térra, ni tan sois un gavarrot,
aquest minúscul clau d'acer que a tots els tallers de pintor
va en doina per tots els recons*1.

Observado curiosa en un home tan metódic, tan igual en
totes les edats i en tots els moments de la seva vida, tan
pulcre i equilibrat: la seva manuscriptura contradeia aqües-
tes virtuts de regularitat. El seu carácter de lletra era tan
aviat minúscul com gros, ara vacillant, com si tot just gosés
desflorar aladament la superficie del paper fins al punt de
trencar les línies, ara accentuada brutalment; unes vegades

saín ¡ nn,irO.a „, i. . c ,n,,iurr,. vertical, altres vegadea inclinada; adés correcta com la
d'un calígraf, adés esbogerrada, abreujada i tan incorrecta

que arriba a ésser iHegible; de vegades usant una ploma finíssima, altres emprant una
ploma gruixuda; tan aviat eecrivia amb llapis com amb plomana.
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Peí taller usava Soler i Rovirosa gorra, vestia de qualsevol manera i amb roba de
basar. De vegades eixia al carrer amb aquesta roba de basar, amb les sabates de camussa
i sola d'espardenya. Quan calia alternar amb la gent de món, o tan sois quan havia d'as-
sistir a un casament o a un enterrament, ja era altra cosa. Aleshores Soler i Rovirosa es
transformava en un gentleman, o, mes ben dit, aleshores
sortia el gentleman que el feinejador descordat amagava. En
tais ocasions el nostre home apareixia elegant i cerimonio-
Bament veBtit: sota la levita i el copalta, Soler i Rovirosa es
desentenia voluntariament de la gran passió del taller i es
complaia a retre homenatge a l'amic que es moria o a la
núvia tota vestida de blanc.

El gran escenógraf tenia també la virtut de Peconomia;
i diem virtut, perqué en ell l'estalvi era un deis aspectes de
l'ordre. Havía freqüentat els balls i moixigangues de El
Gavilán, de La Paloma, La Baldufa i del Taller Embut, on
alternava amb la colla deis Letamendi, Eusebi Planes, Pelee-
tricista Ramie, Josep Lluís Pellicer, ApeHes Mestres, Joan
Ballester, Coll i Britapaja, Tomae PadrÓ, Pitarra, Conrad
Roure, Lluís Labarta i altres régisseurs del formidable hu-
morisme del tempss\ Aleshores era mes freqüent que avui
día l'adagi que resa: «de les rialles en venen ploralles», adagi
que Soler i Rovirosa degué haver d'aplicar alguna vegada
tabola sistemática, i aixó degué colpir-lo. En un assaig literal
Uibre Soler ens descriu admirablement un d'aquests casos desastrosos. El seu temperament
innatament ordenat degué prendre nova consciéncia en aquelles avinenteses. Ja era el
menys plaga de la colla: els seus camarades Panomenaven «el sogre». Quan el negoci
patern periclita, justament quan el protagonista d'aquesta petita historia es trobava en
l'edat mes conscient de tais tragedles, el seu sentit, el seu sentiment de l'ordre degué
refermar-se i concretar-se com una explícita regla de conducta64.

La vida no és dolenta en si mateixa, pero aviat esdevé terriblement trágica, i de
vegades per sempre, per poc que hom en desconegui el vast sistema de relacione, per
mica que hom ne negligeixi Padministració. La vida moderna sobretot, tan complexa, és
així de primparada. Cal estar sempre alerta. Aixó és el que devia pensar Soler i
Rovirosa davant deis escarments deis seus amics i eompanys. Com Cézanne, degué teñir
aleshores una visió punyent de la vida, potser una visió esverada. Pero Cézanne era un
temperament mes instintiu que inteHigent, i tan infantil!: era com el deis infants,
instint primari i quelcom alogie; mentres que Soler i Rovirosa era un temperament
predominantment inteHigent. El seu cervell no divagava: el cervell de Soler i Rovirosa
era un cervell ordenador. Ordenava el mateix les emocions, que les sensacions, que els
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fete; tenia el do gintetista, que vol dir la facultat de comprensió: relacionava, lligava caps
i comprenia. Paseada la primera iinpresgió de terror, Soler i Rovirosa devia en tota
ocasíó recobrar immediatament la facultat de reaccionar i planar Bobre l'afrós o enguniós
eedeveniment, de copcar-ne i relacionar-ne tots els elements i d'impíicar-los pragmática-
ment al seu viure fi, pletóric i fecund.

Així aniria faisonant-se l'individualisme, l'egoisme —- no ens faci por la paraula —
l'egoieme de Soler i Rovirosa; aquest egoisme que tots pottem a Tarima i que és el do
mes precios que Déu ens ha donat, encara que un idealisme divagador (com la majoria
deis idealismes) imagini i cregui el contrari. De l'estúpid o de I'inteHigent capteniment
del nostre ingénit egoisme en pervindrá d'una banda la vida dolorosa o nociva; d'altra
banda, la vida felig o fecunda. D'un bon capteniment de l'egoisme coHectiu, n'han florit
la nació i la cultura britániques; d'un estúpid capteniment de l'egoieme coHectiu n'ha
pervingut la degradado i el dolor crónic de molts pobles que es creuen idealistes i que
s'horroritzarien d'una imputació d'individualisme. L'assenyat i aeeabentat egoísta sap que
podrá millor i mes intensament fruir de la vida si els seus consemblants es troben en la
mateixa bona situació que ell vol per a si; esdevé altruista i coHectivista per egoisme.
La idea d'ordre és, dones, el nexe del pensanient individualista; ordre, que vol dir pos-
sessió, coordinado, intercanvi, llibertat... Soler i Rovirosa era, dones, met&dic per a poder
ésser poltró; i era poltró per a poder produir amb llibertat; i en poder treballar a pleret
produia mes feina i de millor qualitat; i en produir molt i bé beneficiava milerg de eon-
ciutadans i honorava la seva térra.

Per tal d'evitar intrigues i rivalitats, Soler i Rovirosa no freqüentá després de casat
cenacles ni reunions de cap altra mena que les inofensives de la bona societat, les quals
pialen a la muller i mes tard ais seus filie, i mantenien o augmentaven el seu prestigi
artístic i Bocial entre la millor clientela. Casar-se i oblidar les reunions d'inteHectuals que
organitzava el seu germa Joan, fou tot u. De la tabola de El Gavilán, La Baldufa, el Taller
Embut, La Paloma i demés societats eixelebrades, ni cal parlar-ne, perqué la majoria ja
havíen desaparegut, i les que no havien mort, degeneraven. Ara feia vida de taller, vida
casolana, i la necessaria vida de relacions mondanesr'r'.

Sabía escriure com un bon literal del seu temps, i el matcix en els seus treballs lite-
raria que en els escrits familiars i íntims ho feia tan aviat en cátala com en castella. En
la seva joventut gairebé tot ho escriu en castella, pero el cátala li va guanyant la voluntat
cap a ses velleses. Deis seus treballs literaria només coneixem la conferencia donada a
l'Aleneu Barcelonés, la Memoria presentada a la Junta de Govern del Gran Teatre del
Liceu i la seva collaboració en la lletra de l'opereta de magia De la Terra al Sol, jus-
tament la que esdevingué mes popular™. També uns articles publicats a La Vcu de Ca-
talunya, que son deliciosíssinies evocacions de la Barcelona de la seva joventut, compa-
rables en humorisme, observació i semiment ais mes reeixits «quadrets» d'Emili VilanovaST.
Els donem en forma d'apéndix al capdavall d^quest llihre.
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Sembla que Soler i Rovirosa preparava copiosament els seus treballs literaria. Per a
la conferencia de l'Ateneu es proporciona una quantitat de notes quatre o cinc vegades
mes abundant que els temes que havia de tractar en la conferencia, notee que la seva filia
encara conserva. En tant que conferenciant, demostrá ésser-ne de bona mena, deis qui
teñen coses noves i interessants per a dirr'8. La cultura gene-
ral i l'erudició escenografieta de Soler i Rovirosa, eren molt
considerades™. Aquesta considerado que Soler i Rovirosa
mereixia a tota mena d'autoritats socials i partícularment a
les intcHectuals, es demostrava en les delicades i honorífique*
missions d'interés públie que sovint li eren encarregades, com,
per exemple, la que en 1888 li confia la Diputació Provincial
de Barcelona, d'integrar un Comité per a la formació d'un
Musen Provincial"". La cultura de Soler i Rovirosa no anava,
pero, fins les abstrusee especulacions transcendentals: ni li
agradava embrancar-se en transcendentalismes, ni es complaia
en les ehicubf acions alienes; les filosofies no li deien res o no
volia que l'encaparressin: mai volia discutir res. Sobre polí-
tica ni sobre religió no volia singularitzar-se; odiava els ex-
Iremismes. Practicava Ueument la religió, com la major part

de la noslra burgesia: per rao del «que dirán», i per a com- El ,„,,« Fti¡o C.*Í. «..I™ ««ni,«f ír.Mí.
plaure la muller i la filia. No militava, ni passivament, en *" d* "r^Tdi™"^^"^""'"^'.^»
cap partit polític. Aixó no li impedia pero de votar en totes
les eleccions, i a primera hora; no creia en cap partit polític; pero creía que tanmateix
tots els ciutadans tenien obligado de votar a l'un o a l'altre, i que tots o bona part deis
mala del país pervenien de I'abstencionisme electoral"1.

Tenia Soler i Roviroea la humilitat i la humanitat deis mes refinatr, egoistes: en aquest
altruisme era gairebé un sant — grans i refinats egoistes ele sants que no teñen altre anbel
que el d'aconseguir la benaventuranc.a eterna — Eterna!... Soler i Rovirosa era per a si
mateix humil fins al renunciament. Quan, per exemple, arribava el dia de l'estrena
d'un decorat seu patia terriblement: no menjava ni dormía; a mida que s'acostava l'bora
de Testrena augmentava el seu desfici; demanava el parer de tothom, de la familia, deis
fadrins, de la gent mes profana, i se'ls escoltava tots. Retocava fins al darrer moment;
sempre li semblava que l'obra podia estar millor, de tal manera regatejava sobre el seu
propi talent, que de vegades calia prendre-li l'obra, encara húmida, i correr a penjar-la
a l'escena, amb el consegüent perill que les pinzellades humides, considerablement mes
pujades de to, desentonessin de les altres ja seques. De vegades els actors representaven
el primer aete i l'artista encara s'entretenia a retocar les decoracions del segon acte. No
obstant, mai no tingué cap iracas; sempre ,les decoracions de Soler i Rovirosa foren un
exit i sovint un éxit clamores. Així i tot, mai el pintor no volgué eixir a l'escena per a
correspondre a les eetrepitosament fervoróse» soHicituds del públien2.
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Aquell egoístas amava amb deliri la mainada: coneixia tota la quitxalla del ve'inat, i
la quitxalla el coneixia a ell i se l'estimava com si fos el bon padrí de tots ele marrecs
i mossetes63. Amb la gent gran, Soler i Rovirosa no era menys huma: amava tothom,
sense distinció de jerarquies ni de fortuna; amava tothom, perqué comprenia tots els ca-
rácters i sabia assaborir tots els sentiments. En aixó es demostrava artista de visió universal:
amava tots els homes per la mateixa rao que amava totes les coses04. I així els homes i les
coses li pagaven amb la mateixa moneda d'estimació: els homes i les coses amavcn Soler
i Rovirosa, se li confiaven, no tenien eecrets per a ell. Les coses es deixaven explicar peí
pinzelt de Soler i així es feien cntenedores i admirables al comú de la gent que en les
coses no sap veure, per regla general, només que banalilat enujosa. L'amabilitat que de-
mostrava ais seus subordinats, des del cap de taller fins al mes humil tramoista, no era
pas una actitud garneua de baix especulador del sentimentalisme de la gent, sino expressió
sincera de l'interés que tota mena de gent li inspiravaOÍ, Un deis seus deixebles predilectes,
Oleguer Junyent, conta que el mestre tenia el costum de mostrar, per tal d'haver-ne parer,
els projectes ais fadrins. Aquesta, que consideraven el mestre com una divinitat. es sentien
tan intimidatg per aquesta franquesa que, de torbats per amunt, perdien Tesina i senyala-
ven a la babalá qualsevulla deis tres o quatre projectes que el mestre els proposava.
I aquest, sense pensar-s'hi gens, aleshores es posava a desenrotllar el projecte que la
majoria deis fadrins estemordits li havia senyalat86.

El gran respecte que tenien al mestre els coaccionava de tal manera, que treballaven
a tota pressió, Així és que quan Soler i Rovirosa sortia, tothom se sentia alleugerit com
si la coacció involuntaria d'aquest fos imposieió tiránica. Aleshores es produia en ele
esperits una distensió que es traduüa en cants, enjogassaments i alguna vegada també en
gatzara forta"7. No obstant, en el taller tothom era lliure; el mestre no imposava res:
cadascú sabia el seu treball quín era, i amb quatre mots del cap de taller, quan la feina
d'empenta imposava aquesta subdirecció, tothom es trobava al seu lloc per tal de realitzar
les concepción^ de Soler i Rovirosa. Aleshores sí que s'imposava una disciplina; pero
eren tots plegats que se la imposaven.

El gran artista estava content d'haver realitzat tan completament el seu ideal, treba-
llava de gust, guanyava diners; aquests motius de contentament no s'exhaurien mai i, en
conBeqüéncia, l'home se sentia sempre felic,. La felicitat li traspuava en un bon humor
constant i l'humorisme fluía espontani i de bon to amb la seva verbolans.

Si amb la gent íntima i amb els subordinats Soler i Rovirosa era amable, trempat i
planer, amb la gent de món era cerimoniós i atent, fins al punt de fer soniriure les persones
que sabien alguna cosa del seu humorisme. No obstant, en tais ocasione Soler i Roviro-
sa no es produia pas irónicament, sino amb la major bona fe. A part d'aixó, el to del seu
tráete amb la gent de pro era la discreció"". Amb les dames Soler i Rovirosa era particu-
larment polit, galant, enginyós i fi com un bon causeur del mateix París70. Soler i Rovirosa
amava la música, ene que no com un dilettante, i a estones perdudes teclejava el piano.
Totes les formes de la cultura i de la mondanitat li eren plaentes i en totes es movía he.

32



F . S O L E R I R O V I R O S A

Aquest taranna d'home polit sofría de tant en tant efímers eclipsis; totes les ma-
neres fines desapareixien de sobte quan arribava el moment crític de penjar les deco-
racions noves al teler del teatre, o en qualsevol altra avinentesa que exigís un esforc de-
finitiu, o en l'hora deis grossos contratemps. En el moment de preparar l'escena per al
dia de l'estrena, la nerviositat de Soler i Rovirosa era tan gran, que esdevenia tot un
altre71. Conta Apelles Mestres que la vegada que l'escenograf es trobá mes trasbalsat, fou
quan es crema el decorat de la Magia Nueva. Aixó eedevenia a les acaballes de l'any 1874
o al comencament de l'any següent. Era al teatre del Circo, de Madrid, on s'havia d'estre-
nar, o s'acabava d'estrenar 1'obra, el decorat i vestuari. Bernis era empresari junt amb Soler,
que aportava aqueste elements de Tescenificació, valórate en cent mil pessetes, quantitat que
aleshores representava una grossa fortuna. Les illusions que Soler i Rovirosa degué posar en
aquella estrena extraordinaria davant del primer piiblic d'Espanya, no cal ponderar-Íes.
L'artista havia fet expressament el viatge a Madrid per tal de preparar els assaigs i ésser
present al montatge del decorat, Demés d'Albert Bernís, Apelles Mestres havia anat a
Madrid amb Soler, i posaven en un mateix hotel. De sobte, un deis primera dies, corre
la veu per l'hotel on s'estatjaven ambdós i on es trobaven en aquell moment, que el
Teatro del Circo está cremant. Soler fuig corrents cap al Uoc de l'incendi, pero en arribar
a les envistes de l'enorme foguera no té esma d'avan^ar i se'n torna cap a l'hotel. Allí
román durant horcs assegut en un sillo, despert pero sense consciencia, sense paraula,
sonse oída, impassible i immóbil, com ferit peí llamp. ApeHes Mestres i la senyora Maria
Soler diuen que aquella mena d'inconsciéncia feia horror i que tots els qui presenciaven
aquell dolor paralitzat temien que Soler hi deixés Tenteniment. De l'incendi no es salva
res sino els figurins, tal vegada la millor serie pintada per Soler i Rovirosa72.

Soler i Rovirosa, ja lio tenim dit, vivia només per a l'escenografia; no pcnsava en
res mes de tan plausible; el seu art l'obsessionava fins al punt de supeditar-li-ho tot. Pero
Fhome no era completament felic — Qui es podría considerar felie de!, tot...! —Un core
endiablat rosegava constantment la seva euforia, el core de la recanc,a: era la reeanca que li
produia la rápida ruina o desafecció del decorat teatral. En les notes manuscrites que
escriví per a la conferencia de l'Ateneu hi ha una quartella en llapís, la qual no és segur
que Uegís al seu auditori perqué no consta en l'extracte que en dona la revista Híspanla,
quartella que resa així:

La escenografía es momentánea. Sus obras no pasan a la posteridad. — Juzgar de un
escenógrafo por los dibujos o proyectos que de él lian quedado es menos que juzgar
un cuadro por su fotografía. Al pintor (escenograf) debe vérsele en el teatro. Así dije yo
en un pequeño articulo dedicado a la memoria de D. José Planella fallecido en mis brazos
a los 84 años: vivió más que sus obras.

En una altra quarteUa, Soler i Rovirosa insisteix en la forma segiient:

El Gobierno y todas las corporaciones provinciales y munici¡>ales han hecho esfuer-

zos en favor de las bellas artes en todas sus manifestaciones, excepto en favor de la Es-
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cenografía. Se han dado medallas a pintores de caballete y decoradores, a escultores y
arquitectos, se les ha pensionado para ir a estudiar al extranjero, se les ha dado cáte-
dras retribuidas, menos a los pintores escenógrafos, que han debido formarse por sus
propios esfuerzos — sin apoyo de ninguna clase y con clientela casi siempre precaria o
dudosa. — Construye la nación el Teatro Real de Madrid y en él han trabajado desde su
fundación hasta hoy casi siempre pintores extranjeros: tanto es así que Ballester y Plá
murieron sin haber podido nunca presentar obra alguna en un teatro que supongo debía
servir de impulso a la nación. Se incendia el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, reedi-
ficándose con entusiasmo y en poco tiempo. Decoran la sala artistas catalanes — Las de-
coraciones las pintan escenógrafos extranjeros, cuando brillaban ya Ballester y Plá.

En una tercera ¿"aqüestes fullee-borrador, Soler i Rovirosa eegueix lamentant-se en
la forma següent:

Comenca per titular aquests nous greuges: Inconvenientes del Escenógrafo, i diu:

En las listas antiguas de compañías rara vez se citan (els escendgraís), y cuando es
así hoy, en última fila y mezclado su nombre con...

Su trabajo fatigoso debe por añadidura hacerlo a escape sin tiempo p." prepararse y
buscar datos, que hoy se encuentran fácilmente, pero que de todos modos se necesita
tiempo y dinero p." adquirirlos.

Con qué pena podían buscar datos nuestros antepasados, cuando tan pocos había
publicados y ordenados a la disposición del público:

Además que p." buscar datos se necesita instrucción, condición y buen criterio.
El pintor de caballete se dedica generalmente a un género determinado. El escenó'

grafo debe ejecutarlo todo: desde el salón de gusto más refinado al sitio más agreste o
fantástico que su imaginación puede crear, producto de su fiebre o exquisita sensibilidad.

Per fi, en una altra quarteHa de la seva carpeta de notes per a la conferencia
de l'Ateneu, Soler torna a exclamar-se:

Cuando recorro la historia de mis antepasados me conmuevo al considerar cuánto
trabajaron aquellos escenógrafos que nos han precedido y el derroche que hicieron de
ingenio para que sus obras fueron (sic) juzgadas por las generaciones venideras sólo por
esparramadas y lacónicas notas históricas78.

Ja és sabut que la pintura a la cola, que és la que s'empra en les decoracions teatrals,
no pot ésser massa carregada de cola, perqué aleshores encartronaria les decoracions i
en conseqüencia no podrien cargolar-se en el corro que serveix per a elevar-íes i des-
cendir-les. D'altra banda, la poca encoladura lleva resistencia a la pintura, li lleva ad-
herencia a la tela i la fa friable. Al cap d'una cinquantena de cargolaments i descargo-
laments, la tela pintada ha estat tan castigada peí fregadís, tan desgastada, que no és
sino el fantasma del que havia estat el dia de Festrena: els colors forts escampen llur
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polsina peí damunt deis clars, i la polsina despresa deis colors clare, s'escorre peí damunt
deis foscos; d'aquesta barre ja en pervé un cstompament i entelament de la pintura, els
quals s'aniran accentuant fine a donar un to gris uniforme on será impossible destriar el
que el pintor hi representa a forc.a d'estudis, d'esforc.os, de talent i de despeses. Esdevé
eovint, també, que un decorat
ha d'ésser retirat aviat perqué
a les primeres representacions
l'obra per a la quat serví ha fra-
cassat. Si és un decorat massa
especial, estretament lligat a les
escenes insólites d'aquella obra
fracassada, qo és, si no sembla
adaptable a la producció teatral
normal, aquell decorat, per me-
ravellós que sigui, no serveix per
a res, no val res; abans que arre-
conar-lo en el magatzem del tea-
tre, on ha de fer noga i representa
un capital mort, hom opta per la
solució d'aprofitar tela i corrons

per a pintar-hi una nova decoració; i aleshores aquell decorat no és menys perdut que el
que s'arruina a forca de servir. L'art de l'escenógraf és, dones, efímer, i la gloria que a
l'artista pugui proporcionar també és efímera. Per a l'artista, les obres son com una su-
pervivencia : per aixó la gloria, que és la forma palpable i a priori d'aquesta supervi-
vencia, és tan cara a l'artista; és un sentiment innat i alhora irrenunciable que té molts
punts de contacte amb el sentiment paternal, ja que la patemitat sembla també actuar
amb un instint de supervivencia, Perdre les obres o saber-Íes malaltes de mort és, dones,
per a l'artista que les crea, un dolor semblant al de la mort deis filis o al de I'extinció
de la successió en les famílies aristocrátiques. Soler i Rovirosa patia aquest dolor; i també
el patim nosaltres, que sabem que la majoria de les meravelles eixides del taller d'aquell
prodigios escenograf es troben a bores d'ara gairebé esborrades per la friabilitat o des-
aparegudes del tot. Soler i Rovirosa sofria d'aquest trist pervindre, el qual veia tan palés
com nosaltres mateixos que en constatem la tragedia. Aixó Pobsessionava i el feia caviHar:
en parlava ais familiars i amics en tota ocasió, i es trencava el cap per tal de trobar-hi un
remei. El remei prou el trobá, segoriB ens conten el senyor Joaquim Bas i el cosí de l'artista,
senyor Francesc Carbó i Rovirosa; pero els tenips ni la gent que l'haurien hagut de realitzar,
no li eren propicis. El remei que havia pensat Soler i Rovirosa era el de crear un museu
de teatríns i de decoracions. Heus-ací un altre caire, ben bell, del seu egoisme.

Estimant com sabem que estimava Fofici, és natural que l'exercís amb la major dig-
nitat i amb una puresa total. És cert que la independencia económica que havia arribat a
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conquistar li permetia resistir amb noble orgull les roindats deis empresaris golafres
— que no son escassos —, pero és segur que en qualsevulla altra situado económica Soler
i Rovirosa bauria resistit el maligne empresari amb tota l'energia que els seus mitjans
de vida li haurien perales. Per rao del expressat sentiment de dignitat professional aquest
borne que en tantes coses de la seva vida era estalviador fins a la gasiveria no planyia
el diner en les despeses de taller: volia que la tela, la cola, els colors, etc., fossin deis
millors; i quan Italia introduí Fempudegament del paper en substitució de la tela, i tots
els empresaris repudiaren per cupidesa la tela i adoptaren les miserables decoracions de
paper, tots els escenógrafs s'hi avingueren — tots, excepte Soler i Rovirosa que no volgué
transigir mai. Condemnava sense paliiatius aquest procediment, del qual deia, amb parau-
les profétiques, que seria la ru'ína de Fescenografia.

Del taller a la vida de familia i de la vida de familia al taller; del taller a complir
amb els deures socials, i «Fací al taller; del taller fent escapares a Vilanova, a Madrid,
a Festranger, per afers perentoris, i d'ací rápídament al taller, amb periódiques apari-
cions a FAteneu Barcelonés o al Cercle del Liceu, la vida de Soler i Rovirosa era prin-
cipalment la vida de taller. Les mes llargiies abséncies del taller eren les de Festiueig en
companyia de la familia74; pero aquests estiueigs eren per a Fartista una perllongació
del taller perqué no parava de pintar; copiava a 1'aquareUa o amb simple dibuix tot
el que se li posava a tret, tot el que un jorn o altre havia de servir el seu art d'egceno-
graf, tot el que podia ésser document escenográfic; a manca de tema de carácter docu-
mental, Soler pintava o dibuixava a manera d'exercici, per tal de posseir mes poderosa
encara Ja seva técnica admirable, per tal de reforcar la seva retentiva i educar el seu
extraordinari do d'observació.

Així fou com s'escolá la vida felic. i sempre victoriosa de Francesc Soler i Rovirosa.
Un dia arriba, pero, que el nostre artista no pogué baixar al taller: la malaltia de mort
1'allitá, i, durant alguns meBos, al Hit ana migrant-se de dolors moráis i materials; dolors
suportats esloicament, sense mai queixar-se, sense exigencies ni rebufs, amb Felegáncia de
sempre. Aquest home exemplar i excepcional fou un gentlefnan fins a la mort™.

La gent de fora casa, els amics, els coneguts deis amics, tots deien si Soler i Rovirosa
patia una tifoidea, i encara avui dia us asseguren que mori d'aquesta infecció, pero en
realitat morí d'una malaltia anomenada púrpura, infecció que té semblances amb el tifus.
El gran artista fou minat lentament per la púrpura infecciosa; i entre manyagueries i
desconhort, perqué sempre tingué el cap ciar, fina el dia 27 de novembre de l'any 1900,
sis sis mesos justos de la declarado de la malaltia, quan comptava seixanta quatre anys.
Deixá la muller i dos filis: Maria i Alexandre. La muller fina el dia 19 de gener de 1923.
El fill morí abana, el dia 16 d'octubre de 191870.



IV. L'AMBIENT

La infancia i I'adolescéncia del gran escenógraf s'eseolaren paraHelament al període
mes agítat de la moderna historia barcelonina. Neix un any després de la crema deis con-
vente, en la nit ardent de Sant Joan, i ateny la joventut en aquella anys cinquanta del
segle XIX, que son els de retrobament del seny social. Quan Soler i Rovirosa aconsegueix la
maduresa, els quaranta anys d'edat, cap allá l'any 1876, el període convulsionari i l'epíleg
de les epidemies, semblen calamitats liquidades; la nostra térra apareix orientada cap una
era de treball fecund, l'esguard fit en un ambiciÓB programa de pau* i d'enriquiment.

Com que tothom estava cansat de la lluita anárquica, fastiguejat de la política aíri-
cana que ocasiona aquella lluita, dcsiHusionat deis idealismes que exaltaren faHaciosament
l'esmentada política, tothom també es trobava tácitament d'acord en el programa construc-
tiu: tots els estaments, tots els partits de la nostra térra es trobaven sobreenteeos a deixar
de banda o en lloc secundan els ideáis que fins aleshores havien estat consideráis cora
la base de la prosperitat, per tal d'entronitzar alió que havia estat arreconat: el sentíment
pragmátic de la vida. Sense explicitar-ho, el nou programa era el que resumeix l'antiga
sentencia llatina: Mens sana in corpore sano. Fem-nos rica, sans i forts, que la inteHigén-
cia i la sensibilitat ja vindran mecánicament deeprés. Aixo era el que semblava dir-se i
posar-se a practicar la subconsciencia coHectiva.

I, efectivament, Barcelona i tota la térra nostra s'ordená i s'enriquí. En aquella hora
próspera Soler i Rovirosa es trobava ja del tot format. Aquella societat de nous rics tro-
bava en nostre artista el refinador que necessitava; aquella Barcelona endarrerida i barbara-
ment provinciana que enyorava i volia sobtadament recobrar el temps perdut, que volia
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senyorejar i posar el propi rellotge a l'hora d'Europa; que ansiava refinar-se ene que foa
només exteriorment, aquella societat trobava en la persona de Soler i Rovirosa un deis
conciutadans mes preparats per aquesta tasca d'endrec.ament i poliment; l'home sociable,
1'home de món, l'artista de múltiples talents necessaris al lluíment extern d'unes Hites
que encara havien d'acostumar-se a la higiene dentífrica, a 1'ortografia i ais Drets de
l'Home. Soler i Rovirosa i algún altre d'aquells grans decoradors de faganes i de costums
(Pitarra, Clavé, Rius i Taulet, Prim, el P. Claret, els Jocs Floráis, etc.) feren tan bona
feina que la llur clientela no volgué sapiguer res mes, s'acontentá d'aquelles meravello-
ses tramoies, d'aquell embelliment de tocador sense banyera.

Pero, ai las! que quan Yélite barcelonina mes delectada es trobava i mee segura es
sentía en aquelles sutzures internes, l'esclat de les bombes deis iHuminats terroristes
ácrates vingué a sacsejar-la. Quan Soler i Rovirosa moría amb el seu Begle, el cicle de la
tranquíHitat i deis bons alimenta es clo'ia amb el retorn a l'anarquia de tots els ciuta-
dans: anarquía a dalt i anarquía a baix. Soler i Rovirosa havia pogut viure tot el proeés
convulsionista: l'anarquia histórica del comencament, la reacció convulsionaria, la pau per
cansament, i la represa, per delassament, de l'anarquia inveterada. Quan en el mes de
novembre de l'any 1900 Soler i Rovirosa abandonava el món deis vivents, ho feia acla-
parat per la visió apocalíptica del retorn malastruc: havia hagut de presenciar l'en-
sorrada colonial i la vergonyosa guerra contra els Estats Units. Els deu darrers anys
de la seva vida degueren ésser deu anys d'agonia per aquell ciutadá exemplar. Les salves
fatídiques de Cavite i de Santiago de Cuba barrejaven Hurs terrabastalls amb les deis
Salvador, Pallas i demés sinistres redemptors, per tal de retre els darrers honors al gran
barceloní que agonitzava aureolat de gloria, satisfet d'haver viscut, pero tal vegada apree-
sat de morir.

Com es trobarien les arts i en general tota activitat intellectual en la Barcelona
d'aquell moment en que advenía Soler i Rovirosa, és el que ara anem a destriar de
textos propis i aliens. En la meva biografía de Benet Mercadé dic que quan aquest ar-
tista arribava a Barcelona, cap a l'any 1839, les arts estaven en el major decandiment;
tot era artifici, aUegorisme, barroeria, llordor i peresa mental. Les veritables valors de la
pintura eren oblidades des de feia molts anys. El professorat i el sistema d'ensenyament
artístic de la «Junta de Comerc.» que actuava a Llotja, eren la darrera paraula del conven-
cional. La «Junta de Comerc.» es percatava prou bé de l'endarreriment i barbarisme de
les arts, pero no hi podia fer res, o tal vegada no estava orientada per a sortir-ne77.

La ignorancia era tanta que, sigui per raons de menyspreu, sigui per qualsevulla
altra rao, no se sabia res de l'art románic, ni del bizantí, ni del gotic. Ais deixebles de
les classes d'art de la «Junta de Comerc.» no se'Is feia coneixer res mes que l'art grec i
el roma; ni l'art egipci, ni l'art de la Mesopotámia, ni lan sois l'art heHénic anterior a
Fídias no eren coneguts™. Aquella gent podia ignorar el nostre art románic, pero no
podia pas ometre o desconéixer ele nostres formidables escultors i pintors gótics, els
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nostres genials arquitectes del període ogival; no podíen pas negligir les catedrals que
s'aixecaven a quatre passos de Llotja, ni la sala gótica conservada en el mateix edifici
on s'estatjava la «Junta de Comeré,».

En substituir Lluís Rigalt el seu pare don Pau en les classes de perspectiva i
paisatge, i grácies al gust anacronista que aporten ele romántica, particularment Pau Milá
i Pontanals i Claudi Lorenzale, es despena, ene que tardanament, un gran fervor per
l'art gótic. Després fou Parquitecte Elies Rogent qui descobrí, com aquell que diu, I'ar-
quitectura románica i la impoeá almenys a l'atenció deis erudits i d'alguns atqueólegs i
escassos arquitectes79. En canvi, tota la docta passió de Rogent per I'arquitectura románi-
ca no fou prou infusa per a incloure ene que fos un lleu interés per la pintura romá-
nica, ni gairebe envers l'escultura del propi eelil, tan estretament lligades a l'arquitectura.

L'any 1847 fou el tie la mort de la «Junta de Comerc,»: un Reial decret convertí totes
lea «Juntes de Comer?» espanyoles en corporacions merament consultives. Les classes d'art
que es donaven a 1'EscoIa de Nobles Arts de la «Junta de Comerc» passaren a les escoles
de 1'Academia Provincial de Belles Arts, creada per Reial decret de 31 d'octubre de 1849,
Aqüestes noves escoles, mes ben dotades que les anteriors, permeteren perfeccionar i com-
pletar els ensenyaments artística, pensionar artistes a Roma, Madrid i Toledo mes llar-
gament i freqüentment del que ho podía fer la «Junta de Comerc,», i crear varíes bosses
de viatge. Fins a Pany 1871, pero, no s'arriba a disminuir Pensenyament a base exclusiva de
la copia de lamines i guixos grecs i romana i a instaurar el dibuix directe del natural,
reformes que ímposá, després de molt bregar, el professor de pintura Ramón Marti i
Alsina.

En el capítol III de la nieva biografía de Simó Gómez, capítol que s'epigrafía així:
L'ambient artístic a Barcelona a mig segle XIX, es parla de la pugna entre els romántics
i els realistes; de com aquests superaven en esperit, en nombre i en qualitat a aquel]s; de
la poca empremta que el Romanticisme deixá en el nostre art i en els noslres costums;
de la part de ficció i de snobisme que hi bavia en la posició romántica de Pau Milá, de
Claudi Lorenzale i deis Beus sequacos; en fi, de com la única acció exercida sobre nos-
altres peí Romanticisme fou de carácter polítie. En el Romanlicisme recolzaren les rei-
vindicacions particularistes que bategaven en el nostre poblé, Així la poca influencia que
el Romanticisme exercí sobre el poblé cátala fou de condició práctica. És que el nostre
senliment de la vida és realista per naturalesa: consegüentment, el nostre art lia d'ésBer
també innatament realista. El Romanticisme no dona a casa nostra mes que dos pintors:
Poverbeckiá Lorenzale, pintor mediocre, i Benet Mercadé, mig realista, mig overbeckiá.
En canvi, Madrid dona un bon contingent overbeckiá, i, en triomfar el realisme de Courbct
a Franca, la capital de Pestat espanyol no n'assimilá reB, sino en l'art de Rosales, tráns-
fuga de Pescóla d'Overbeck. Entretant a Barcelona es desenrotllava el ver realisme amb
una ininterrompuda activitat que encara dura.

En rigor de veritat, la lluíta entre romántics i realistes fou mes aviat una lluita de
personalismes, fet que éB propi de tota els pobles endarrerits o barbaritzats. Les denomi-
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nacions que en aquelles avinenteses hom atorgá ais parlits, a les escoles, a les tendén-
cies, foren purs convencionalismes que pretenien disfressar amb etiquetes idealistes
paseions que res teñen d'idealistes. Així es donava el cas que entre els romántica figu-
ressin pintors, escultors, literata, arquitectes, que obraven realínticamenl; i, peí contrari,
entre els realistes formaven homes d'esperit romántic.

Quan la lluita entre romántica i realistes s'apaivagá i ja no era qüestió de Roman-
ticisme ni de Realisme, nasqué una altra pugna entre els nostres artistes, una pugna ja
ben declaradament personalista entre ela sequacos o admiradora de Martí Aleina i els de
Serra i Porson: aquest representava racademibme, aquell la innovado llibertadora de les
regles, l'anarquia artística, segons criteri deis academistes. Abans encara s'havien produit
altres partidismes a favor de Fortuny, d'una banda, i Benet Mercadé, de l'altra banda, o
el dualisme Caba • Simó Gómez.

«Demés d'En Martí i Alsina, del mediocre Serra i Poreon i del demodat Lorenzale,
l'art cátala, que aleshores (després de l'any 1850) comenca a prendre consciencia de si
mateix, poase'ia, entre altrea, dos pintoragos i algún escultor de gran válua que donaven
to al movinient artístic barceloní i que poden comptar com influenciados. Eren els pintora
Benet Mercadé i Marian Fortuny, els escultors Campeny, Nobas i Vallmitjana. Els escul-
tors, pero, no compten gaire en el desenrotllament de la pintura catalana: sempre hi ha
hagut un estrany i absurd divorci entre els nostrea pintors i eecultorg.

»Els dos grans pintors suara esmentats, tampoc pogueren influir gaire en aquell
moment artístic: Fortuny es forma i desenrotllá lluny de la nostra térra, gairebé com a
cap d'escola. Els catalans heuen esment deis éxits del pintor de Eeus, pero no n'hi aenten
molt grat: en el fons del cor deis artistes hi ha com un ressentiment per aquell allu-
nyament perseverant i que sembla definitiu... Benet Mercadé es troba en semblant si-
tuació respecte deis seua compatricis: sino que Mercadé torna a la térra dele seus en
acabar la maduresa. Pero hi torna per forc,a i inig fracassat, i amb tant d'orgull, o almenys
amb tanta apariencia d'orgull, que els barcelonins tampoc li senten grat del seu retorn
forcat; tan poc li'n senten grat, com el mateix Mercadé en sent ais barcelonins de tenir-lo
tan allunyat de la seva Roma adorada. Per aixó Mercadé viu recios i incomunicat res-
pecte deis seus conciutadans, quaBÍ tan allunyat en plena Barcelona com Fortuny des de
París o Roma.»

Desvinculat de l'art oficial que es produia a la cort, desvinculat també del mestratge
d'aqueBts dos grans mestres tránsfugues, privat de tota protecció oficial, l'art cátala no
per aixó minva ni recula; de la mateixa manera que l'eaperit cátala es retroba per si
mateix en totes les altrea activitats, procura tot sol trobar el camí de l'art que el meni a
grans destina. Aquest esperit emprenedor es demostra, entre altres íets, en l'organització
d'exposicions d'art.

Les primerea sembla que son organitzades per VAteneo Catalán, antecessor de l'Ate-
neu Barcelonés, Després, en l'any 1866, 1'Academia de Belles Arts organitza la seva
primera exposició a Llotja. Son exposicions d'art barrejat, on abunden els aficionáis i ele
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artistes mediocres, mal collocades les obres i encara mes mal iHuminades; pero, així i tot,
ben catalogades i amb entrada de pagament. A desgrat d'aquesta contribució imposada ais
visitante, contribució quantiosa per al tempe, ja que solía ésser d'una pesseta, aquelles
exposicions eren molt concorregudes, segons testimoni deis cronistes de l'cpoca, c.o que
indica un grau de civisme o una voluntat de civisme considerable"0.

Mes endavant Torganització de les exposicions es perfecciona amb la funda ció de la
Sociedad de Artistas, «empresa artística admirable, muntada pele mateixos artistes, amb
edifici propi, construí! al carrer de les CorU Catalanes, xamfrá al Passeig de Gracia».
Ací hi havia una oficina de venda molt ben organitzada. Les exposicions eren coHectives,
amb bons catalegs i entrades de pagament; molt ben instaHades i iHuminades les obres*1.
Per fi s'obrí la Sala Pares petita, i de seguida la magnífica sala actual. «Les exposicions
de pintura i escultura devien teñir molta ressonancia, perqué els diaris i setmanaris de
l'época, malgrat Uur escassa cabuda, en parlen molt extensament; els iHustrats hi dedi-
quen quasi tots els gravats i molta part del text; en parlen durant varis números seguits...
Les Bocietate humorístiques, que per aquells dies trcuen tota Fufana, tambó hi dediquen
llux comentaris2. La crítica, pero, esdevé rebaixada de to. Els Milá i Fontanals Thavien
dignificada, sobretot amb Testeticista ManuelS3. No tingueren successió fins bastant mes
tard, amb Miquel i Badia, Ixart, CaBelles, etc., successió en dignitat, en instint, pero no
en penetració filosófica.»

El moviment literari, demes del floreixement poetic deis Cabanyes, Aribau, Verda-
guer, etc., i del moviment teatral que inicia ítobrenyo i consolida Pitarra, «estava ali-
mentat i ben earacteritzat per la que ja era tradició floralesca, Els Jocs Floráis estaven
aleshores en llur apogeu, i es pot dir ben bé que per obra i gracia d'ells la cultura nostra
s'anava ¿esperta nt i multiplican!.

»La música era conreada i estimada amb coneixement i refinament. El teatre Liceu
era com un viver de dilettanti. Demés del repertori haliá decadenty que aleshores enci-
eava el públic de Barcelona com el de tot arreu, es donava, de tant en tant, música
clássica: Mozart, Glück, Spontini, Weber, etc. Els nostres compositors alternen al Prin-
cipal i al Liceu, i de vegades al Circ Barcelonés, amb els mes célebres compositors es-
trangers. Durant l'acabament de la primera meitat del segle xix i part de la segona, la
gent s'apassiona furiosament peí Liceu o peí teatre de la Santa Creu: els barcelonins di-
lettanti senten la necessitat de prendre partit, com els pintors; pero, mes enfollits, divi-
dits en cruzados i liceístas, es íarien matar per llur respectiu teatre. Els cruzados repre-
senten el tradicionalismo artístic i polític, i s'escandalitzen de qué el Liceu sigui construit
sobre les ruines d'un convent i d'una església. Per tant, els lice'ístes representen l'esperit
artístic innovador, i en política representen el liberalísme. Els nostres compositors ope-
rístics treballen per ambdós teatresH4.»

L'opereta francesa deh Offembach, Halévy, Thomas, Hérold, Auber, és conegudíssi-
ma a Barcelona, i els Bufos Arderías la donen tradu'ida, després de conéixer-Ia en la
Uengua original per mitjá de les bones companyies franceses que visiten sovint la nostra
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ciutat. Els divos de fama mondial, Tamberlick, Tamagno, Massini, Uetam, la Patti, l'Emma
Nevada, Gayarre i tants d'altres, son populars a Barcelona. Els nostreg mateixos compo-
sitors donen una bona empenta a l'opereta catalana (La Pata de Cabra, La Redoma
Encantada, De Sant Pol al Polo Nord, Las Francesilles, Robinson Petit, Casualkats, Les
Cent Donzelles, etc.). Ja en l'any 1844 es funda una Sociedad Filarmónica, amb cors.
Es cultivava la música de cambra; els virtuosos del piano i del violí tenien a Barcelona
per una de les escasses capitals musicals de Fépoca: hi trobaven sempre un públic re-
munerador i entusiasta. Barcelona pesava en la cotització musical universal, i no és per
casualitat, que, en comencar la centuria i en compondré Rossini II Barbero di Siviglia, en-
grescat, Tanunciés ponderativament ais seus admiradora amb aquella frase que, poc mes
o menys, deia: Spero si fara di Barcellona a San Petersburgo™.

«D'altra banda, neixen els Cora de Clavé... El mateix Clavé produeix amb la seva
obra tan francament popular, tan fresca i gemada, una bellísima cristaHització de tot
aquest nostre eentiment musical. Clavé és polser l'home mes representatiu de la Cata-
lunya artística d'aquell mig segle XIX.»

L'arquitectura tambe agafá sobtadamcnt una gran solta, i amb molt refinament en arribar
a mig segle xix. Ja el segle xvill, tan fértil en bons escultors, ens havia donat en terrea
de Valencia i de Catalunya bons arquitectes. Aquí a Barcelona, en comencar el segle xix,
floreixen Soler i Faneca i el seu fill, que ens donen el magnífic edifici conegut per La
Llotja, amb el seu precios pati i escala, prodigi d'estereotomia, I cap allí a l'any 1836,
son edificats els tan urbans Porxos d'En Xifré; pocs anys després, s'urbanitza el Pía
de Palau, amb la carrinclona, pero tan graciosa i característica Font del Geni Cátala, que
arrodoneix un conjunt arquitectónic sense parió de tipus imperi ressagat i que fa d'aquell
bocí de la ciutat una exquisida zona d'urbanisme anacronic. Cap a mig segle xix, floreixen
altres tres grans arquitectes: Elies Rogent, que, com ja hem dit, rehabilita l'arquitectura
románica i enginistra nombrosos mestres arquitectes i arqueolegs; Josep.Oriol Mestres, el
primer i mes inteUigent deis nostres goticistes d'aleshores, i Prancesc Daniel i Molina, ar-
quitecte municipal especialitzat en un neoclassicisme entre roma i LIuís XVI. D'aqueat
artista subtil és la preciosa Plaga Reial, l'esmentat Pía de Palau i, probablement, l'arqui-
tectura del mÜlor estil romá-Lluís XVI que en aquell moment llueix a BarcelonaH".

¿Caldra aquí rememorar que aquest període de revifament de les arte catalanes anava
acompanyat d'un simultani renaixement científic? ¿Caldra citar elñ noms deis erudits i in-
vestigadors de la Filología, la Mecánica, la Historia, I'Arqueología, la Sociología, la Filosofía?
Els noms deis Pi i Margall, Bofarull, Puiggarí, Balines, Gimbernat, Martí d'Eixalá, Lio-
rens, Giné i Partagás, Cadevall, Milá i Fontanals, Rubio i Ors, Monturiol, Sinibald de
Mas, Alió, Pedrell, Aguiló, Bolos, etc., están a la memoria de tothom que es troba evocant
aquella dies tan importante, aquell mig segle xix que a mida que passen els anys va
prenent un relleu i un sobreiximent tan meravellós com el de les muntanyes de Mont-
serrat, que es van aixecant i deetacant davant del cel i per damunt de les demés serra-
lades, a mida que el vaixell que se us endú recula mar endins, vers qui sap a on.
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Gaietá Cornet i Mas diu el següent d'aquell moment de la societat catalana: «Los Bar-
celonins ban tingut sempre afició al teatre, de manera que les representacions d'ópera
en aquesta ciutat datan del any 1709. No lii hagué fins 1836 mes qu'un sol teatre y
s'anomenava Cosa Teatro, qual nom, després d'obert el gran Teatre del Liceu, se cambia
en Teatro Principal...87 Quan io Comte d'Espanya va esser Capitá General de Catalunya,
dona una disposició prohibint baix severeB penes que ningú s'atrevís a representar pesses
dramátiques en Teatre públich com no fos cómich de professió y aprobat com a tal.

»En 1836, amb motiu de la exclaustració, los milicianos utilisaren los convents
qu'havian quedat buyts, establinthi cada batalló sa Principal, y s'arreglaren teatres a la
Mercé, al Carme y a Montesion**. A Montesion s'establí per primer cop lo Conserva-
torí d'Isabe] II, que en 1847 va ser trasladat al grandiós colísseu ahont avuy se troba (el
Liceo) y ocupa'l solar que va ser convent de Trinitaria descalsos en la Rambla de Ca-
putxins.

»Quan no hi havia a Barcelona mes qu'un teatre públich, com queda dit, ... en lo
primer pis hi havia amfiteatre que'e va treure fa pochs anys. En lo primer, segon y
tercer pis no hi havia mes que palcos. En la boca del escenari hi hagué per espay de
molts anys un gran rellotge que va ser tret quan comensá la mala costum de fer llarchs
los intermedis...

»Fins que s'establí riluminació per gas s'usava en lo Teatre llum d'oli*". Del centre
de la sala d'espectacles penjava un salomó de grosses dimensions ab perilles o admetlles de
cristall, que'n deyan lo quinqué, en lo qual hi havian trenta llums circulare; ... cada
llum tenia una mitja esfera de tela metálica pera impedir qu'en cas de que's trenqués
algún cano de vidre deis llums, los trossos cayguessen sobre'ls espectadors. L'orquesta tenia
iluminació apart, per medi de quinqués de ble circular, ab pantalla de seda verda,
posats sobre'ls faristols.

»Los assientos del pati eran de dues categories: llunetes i banchs. Uns y altres eran
de fusta amb respatllers. Los primers estavan separata per medi de brassos de sillo i
tapissats de pell marroquí y d'aquesta pell n'era també'I coixí de seure, Molts propieta-
ris y ahonats tenían los assientos movibles, y al anarsen del teatre l'enganxaven en lo
respatller per medi d'una cadeneta y un pany de maleta ... Aixó era causa de que al
acabarse la funció's sentís un soroll especial. Les rengleres de llunetes arribavan desde
l'orqueata fins a meytat del pati o poch menos. Lo restant estava dedicat al públich que
pagava només que l'entrada y tenia dret d'assentarse en los banchs, puix los ansiemos
fixos s'introduhiren en lo Liceu de Montesion.

»De la part destinada al públich se'n deya sota torga y allí solia reunirse una
distingida i inteligent concurrencia, puix les persones menos acomodades anavan al
últim pis, que'n deyan galliner. Llevat deis palcos, en tots los demés punts del teatre
los homes eslavan sepárate de les dones. Quan se va permetre qu'en les llunetes esti-
gueSBÍn barrejats hornee i dones, l'Ajuntament dona molt series disposicions per a evitar
abuBos...
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»Desde 1832 fins terminada la guerra civil deis set anys, lo Teatre va ser conside-
rat com a centre política, puix a qualsevol aconteixement d'aquesta classe qu'hi havia
se recitavan en Tescenari versos de color raes ó menos pujat, que'l partit mes avansat,
per compte de donárloshi lo veritable nom d'elucubracions politiquee, ne deia poesíes
patriótiques, que al acabarles eran sanidades ab vives a la Llibertat, obligant los del par-
lit que bavia guanyat a que í'orquesta toques l'himne de Riego110.

»En los díes de gala s'iluminavan los balcons del Teatre y l'autoritat militar enviava
una música de la guarnició qu'abans de comensar la funció, al acabarla y en los interme-
die, toques varíes pesses devant lo Teatre; segons lo color del Müiisteri que governava,
fos moderat o progresista, se tocava al acabar, la Marxa Real ó l'Himne de Riego. Aixó's
conserva molts anys en lo Teatre Principal y en lo Liceu. Desde la Revolució de 1868
ha caygut en desús.

»Una antiquíssima y laudable costum, que ha caygut també en desús a causa de
la Revolució de 1868, hi havia en lo Teatre Principal: al passar lo Santíssim Viatich per
devant del Teatre, desde'l palco del Ajuntament se tocava una campa neta, se suspenia
la funció, los actors qu'estavan en escena s'agenollavan, Í'orquesta tocava la Marxa Real,
y'ls espectadora se posavan dretB girantse d'esquena al escenari fins que tornava a sonar
la campaneta... Per aquest motiu s'observava en lo Teatre Principal que í'orquesta no
deixava son lloch en les funcions drainátiques fins qu'aquestes s'havían acabat, per si
succeís lo que dexem menciona!.

»En 1830, durant l'últim intermedi apareixia devant del telo'l graciós de la compa-
nyía y anunciava al respetable públich la funció del endemá.

»Per espay de molts anys se publica cada dia en lo Diari den Brusi, al peu del
anunci de la funció teatral, la cantitat que'l dia abans s'havia cobrat a la taquilla...

»Les temporades teatrals eran, generalment, fie pocli mes de deu mesos'". Comensa-
van lo diumenge de Pasqua Florida y acabavan l'últim dia de Carnestoltes del any ae-
giient, treballant sempre, Uevat de molt rares excepcions, tant al estiu com al hivern, y
acostumavan a ser notables lo mateix les d'ópera italiana que les de declamació caste-
llana, les quals de quant en quant representavan senzilles pesses catalanes en las que's
distingia'l tant aplaudit graciós Ibáñez. En aquella época en la quc'Is miüors cantants
cobravan la vigéssima part de lo que guanyan avui dia, la necessitat no havia inventat
encara Tactual elassiñeació de veus, anomenant ais uns tenors forts, ais altres tenors de
gracia, tiples lleugeres, etz., perqué la bona escola y excelent veu permetía ais cantants
executar tota classe d'óperes. Aixís, lo mateíx tenor que cantava'I protagonista d'OíeZ/o,
l'endemá cantava'I paper del Comte d'Almaviva del Barbero...

»Les companyíes de declamació les constituhian per lo regular los principáis actors
y actrius d'Espanya, y no venían, com ara, per un curt número de funcions, sino que
Ireballavan un, dos o mes anys seguits.

»Ja hem dit que'l Liceu se funda a Montesion en 1838. En competencia ab lo Teatre
Principal, ee cantaren operes italianes y's posaren en escena comedies de magia i altres
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de gran espectacle. Allí s'estrená La estrella de oro, La redoma encantada, Los polvos de
la madre Celestina, Los perros del Monte de San Bernardo, El terremoto de la Martinica,
etz., ab tot y esser molt redubit l'eecenari...

»En 1844 se convertí l'iglesia y convent de Caputxins en teatre, que li van donar lo
noin de Teatro Nuevo, y feu també la competencia d'ópereg al Teatre Principal, En ell
se canta per primera vegada a Barcelona Roberto il diavolo, los Hugonots, etz. Aquest
teatre, lo mateix que'l Liceu de Montesion, eran mes petits que'l Teatre Principal.»112

Fins a l'any 1860 leg funciona nocturnes comengaven a les set del vespre"8- En 1861,
l'hora de comengar els eapectacles veapertins és les set i nutja; després, els teatres van
paulatinament retrassant l'hora de comentar. Les funcions de tarda deiten ésser molt rares
atcshores, perquc els anuncie d'espectacles es refereixen en tots a les hores de nit.

És famosa la rivalitat que hi hagué durant anys entre el Teatre Principal i el Liceu"*.
En aquesta rivalitat deis dos teatres havien cristaHitzat dos valore: al Teatre de la
Santa Creu la bona qualitat del bel canto; al Teatre Liceu, l'espectacle grandiós i modera,
la gran orquestra, els ballets fantasiosos. Ja ho diu el mateix Soler en les notes manus-
crites de la seva conferencia de FAteneu: «Cuando la lucha de los dos teatros, al Principal
iban a oír, al Liceo a ver, de modo que no venía forastero que no se le llevara a ver el
Liceo y sus espectáculos»™.

Reprenem del llibre de Virella, en afegir al seu reportatge una part de les Memorias
de Joaquini Maria Sanromá, publicades en la Revista Contemporánea:

«Había liceístas y principalistas... Unos defendían la incontestable superioridad del
Liceo: otros, los rancios, estaban por el teatro de Santa Cruz, venerada antigualla que a
pesar de frecuentes revoques no podía competir... con el nuevo Coliseo. Solían cruzarse
palabras mayúsculas... Palos hubo una vez... Los más rabiosos parciales de Santa Cruz lo
tomaban más alto. Tachaban de reprobos y de impíos a los que frecuentaban el Liceo, y
lo abominaban porque se había construido en terreno de frailes... A los «liceístas» lo que
más les escocía era que sus contrarios siguiesen llamando Principal ai teatro de Santa
Cruz... Cierto año, representóse en el Liceo Una avventura di Scaramuccia, opereta semi-
seria, entre cuyas decoraciones figuraba el interior de un teatro: platea, palcos y escenario.
Mejor y más propicia ocasión no podía presentarse a los «liceístas» para poner al de Santa
Cruz en caricatura, luciéronlo a pedir de boca... una fotografía: los paños descoloridos,
las estrechas e incómodas lunetas, pasillos ahogados, el anfiteatro de una sola hilera, aco-
modadores con traza de sacristanes, y los abonados sesentones. Hasta reprodujeron en de~
terminados sitios dos o tres tipos conocidos... imitaron el gran reloj que servía en el Prin-
cipal de coronamiento al telón de boca, y cuando se le hacía señalar la hora de las once,
todos los que desempeñaban el papel de abonados se levantaban de sus asientos, se despe-
dían unos de otros con voz trompicada en toses e iban a tornar la horizontal.'»

L'escenografia catalana, i tota la peninsular també, havien estat subjectes al decandi-
ment de la nació. Sembla, pero, que en arribar al mig segle xix, Tescenografia catalana
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es sobreposá a l'escenografia de les demés ciutats; la seva renaixenca s'avancá ádhuc
al revifament de l'escenografia madrilenyafl0. Fou Barcelona la ciutat que dona els millors
escenógrafs d'Espanya, Ja que proporciona grans mestres a la capital de l'Estat i a les
demés ciutats, i la que exporta mes quantitat de pintors escenografs i decoracions a Amé-
rica i a algunes nacions europees. Pero abans d'aquest mig segle XIX, l'escenografia cata-
lana degué ésaer inferior a la madrilenya.

El matcix a Madrid que a Barcelona, i probablement també a Lisboa, l'escenografia
de la primera meitat del segle xix fou profundament influida per la italiana. Italia, que
en el segle xix patia una decadencia tan aclaparadora com la d'Espanya, i que per tant no
podía oferir-nos en aquell moment models de molt valor, havia donat en els seglea xvil
i xvill un art escenográfic, és mes, un art teatral, per molts conceptes superior al de
les altres nacions europees. Aíxí no és estrany que durant aquelles dues centúries la
riostra escenografía es trobés completament italianitzada ei ho estaven les arts eeceno-
gráfiques de Franca, d'AIemanya, de Rússia, d'Anglaterra, de tot el món civilitzat9T.
Els «Bufos Italians» eren el major i mes recercat ornament de les corta europees, i la
Comedia Italiana era la fornidora de tota mena d'invencions, arguments i combina-
cions esceniques, de tal manera que el folklore d'alguns pobles europeus no italians, está
en bona part informat en ela passos, acudits i personatges del repertori deis «Bufos
Italiana»8*.

Seguint aquesta tradició encara en el segle xvn, les companyies italianes apliquen
a un escenari semblant al del teatre d'ara «un Iuxe enorme de maquinaria, de canvis
de decoracions, de focs artificiáis, de fonts... Mai la companyia obria la temporada sense
un castell de focs amb pieces montees, aHegories o cascades lluminoses».

Si tenim en compte que els actors de la Commedia dell'Arie eren gent molt culti-
vada, possesaors de tres o quatre llengües, proveiits d'un enginy inconcebible avui dia, tota
vegada que el text de cada obra es reduia a un esquema de scenttrio, sobre el qual els
actors havien d'improvitzar llur paper; si considerem que demés d'actors eren cantora
i músics executants i grana acrobates i dansaires, tindrem una idea del to i del carácter
d'aquells eepectacles que no baurien d'envejar res, en tant que escenificació, i totes les pro-
porcions guardadee, a les mes luxoses revistes teatrals moderne.8. I si així era de luxosa i
treballada rescenificació d'aquest genere lleuger que practicava la Comedia Italiana, no
bo devia ésser menys Popera i la gran tragedia, 50 que corroboren les estampes i les
iHustracions de Uibres, les del segle xvín sobretot, que és quan I'escenografia italiana i la
italianitzanta de Franca, d'Espanya i d'altrea terres agafa aquells émfasi i grandiloqüencia
Larroques que hom no sap si passen de la pintura de cavallet a la pintura mural Í a
l'escenográfica, o bé si és un estil biperbólic i exaltat que neix en Pescenografia.

L'escenografia barroca fou molt i ricament conresada en les corte deis Felipe d'EB-
panya. Qo que ens conten ele documents sobre aqüestes escenificacions deis teatres corte-
sana és tan excesstu que, ádhuc descontant el que hi pugui haver d'exageració i de ba-
doqueria, pot ésser considerat com gran disbauxaa\
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Aixó no vol dir que el teatre es reduís a un entreteníment de la cort, amb exclusius
actors de la Comedia Italiana; el teatre popular floria a l'ensems: en diversee ciutats
d'Espanya s'organilzen cases de comedies i corrales, ja des del segle xv; solen anar a
carree deis hospitals. El nostre hospital de la Santa Creu tingué en un deis seus patis la
casa de comedies molt abans de bastir en el Pía de les Comedies el Teatre de la Santa Creu,
l'antecessor del Teatre Principal100. Pero Fescenificació d'aquests teatres populars degué
ésser precaria i barroera. En el segle xvill aquests teatres arriben a perfeccionar-se a mida
que el teatre de la cort va degenerant, de manera que, en acabar la centuria, aquest es
pot dir que no existeix, mentres que el teatre popular segueix perfeccionant-se i esdevé
l'únic, i ja iniciant la complexa i genérica forma arquitectónica, refent la forma literaria que
els classics plantejaren i que ara, en acabar el segle xvm, comenta a prendre universal volada.
Pero, així i tot, I'escenificació deis teatres populars o burgesos segueix essent barroera, pobre,
infinitament allunyada de les esbogerrades magnificéncies deis antics teatres palatins. Les
gasetes del temps de Samaniego i Moratín ja se'n lamenten101. La maquinaria escénica
grinyolava o funcionava a deshora, o funcionava a sotregades, o ensenyava les cordes; les
decoracions eren de repertori limitadíssim: una «casa rica», una «caea pobra» i un
bosc, al qual s'afegia una ferma102 que BÍmulava estatua o brollador, per tal de conver-
tir el bosc en jardí; les fermes no es coneixien per altra fi que aquesta de modificar
avarament un teló; les decoracions consistien, dones, en telong i bastidors convenciona-
líssims, ultra les bambolines, les quale rarament coincidien arquitectónicament o perspec-
tivament amb el teló; no es coneixia la propietat arqueologista de Fescenificació10". Aixo
no vol dir que sempre es fes així, pero ádhuc quan els vestits d'una obra grega volien
ésser grecs, eren d'un convencionalisme tan absurd, d'un heUenisme tan quimeric, que
ara ens fan escruixir si no ens fan somriure. La perspectiva era simplicíssima i sempre
igual: perspectiva rigorosament central, amb fugues paraleles molt rápides i sovint iguals
a banda i banda. Els vegetáis eren d'un verd monocrom, fals i cridaner: no es concebien
arbres de fullatges secs o arbres desfullats; el color era pobre, trist. modelat amb negre
i terres; els cels sempre eren blaus. La llum de les herses i bateries no corresponda sino
per alzar a les ombres pintades per l'escenógraf. Quan a mig segle xix el repertori esce*
nográfic s'enriquí, es componía deis següents elemente: «casa pobra»; «sala», la qual sempre
era (no se sap per quina rao) una sala verda; «presó»; «ruines», d'una mecánica arqui-
tectónica impossible, molt fantasioses; «claustre»; «bosc» i, per fi, «marina»104.

Diu Soler i Hovirosa en les seveB Notas acerca de la Escenografía, que fins a I'any
1892 no foren introduits a Barcelona els bastidors i bambolines adequats a cada decorado,
i que ell fou Fintroductor d'aquesta novetat que semblava molt atrevida. En comencar
el segle xix, un tramoista de Madrid, anomenat Mayquez, inventa un aparell per a simu-
lar llamps, trons, el soroll de la pedregada i del vent, també els jocs d'aigua natural.

Soler i Rovirosa parla en les seves notes manuscrites de com s'obrava el dibuix en
el decorat d'aquell fi de segle xvm i comencaments del xix. Diu que s'efectuava primera-
ment en la grandária definitiva, sobre paper; aquest dibuix era resseguit amb foradets

47
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punxats i després estargit al través d'aquest trepat damunt del subjectil definitiu, Aqueat
no era pas la tela de lli o de coto que fou emprada durant gairebé tot el segle xix, sino
que fins ben entrada aquesta centuria les decoracions eren massisses, és dir, pintades sobre
plaques de cartró i aqüestes clavades a un enorme engraellat de fusta, 50 que baluer-
nava feixuganient el decorat i feia tan Hordes i penosea les mutacions a la vista, que Fes-
pectador perdía la iUusió que pugui proporcionar {'escenografía, i que en resum li és
exigida!ü>. Aixó produia, d'altra banda, lapsus escenográfica deplorables, com el d'oblidar
un bastidor o una bambolina d'interior en un teló de paisatge, o viceversa. La iHumina-
ció era per mitjá de l'oli100, i per tant fixa, no graduable ni projectable. Fins passat
l'any 1840 sembla que no s'introduí la il-luminació per gas en els teatres barcelonins,
tot i ésser Barcelona la primera ciutat d'Espanya que conegué aquest genere de illu-

Així, a desgrat deis perfeccionaments técnica, la nostra escenografía havia degenerat
perqué la italiana, la seva prototípica, també es trobava degradada. És de suposar, pero,
que la nostra escenografía fou inferior a la italiana fins que Soler i Rovirosa, Joan Ba-
llester, els Pía, Valls, Vilomara, etc., elevaren l'escenografia catalana al nivell de la fran-
cesa moderna. Aixó ens lio fa creure el poc rastre que la nostra escenografía d'abans de
l'any 1860 deixá, la pobresa de les poques reproduccions i projectes escenográfics que ens
han pervingut d'aquella época que podríem anomenar primitiva, i d'altra banda la sen-
sació que produ'íren a Barcelona els decoráis teatrals de l'italiá Ferran Galli Bibiena, que
en comencar el segle xvni vingué amb la cort de l'arxiduc d'Áustria, decorats certament
impressionants de composició, ele quals es montaren en el teatre de cort que fou alcat
díntre la sala antiga de Llotja107.

De Galli Bibiena aprengué I'escenografia Antoni Viladomat, i d'aquest l'aprengueren
ele germans Tramulles i d'altreB.

No solament l'escenografia catalana, en comengar la dinovena centuria, sembla influida
per la italiana, sino que ádhuc era practicada en bona part per escenógrafs italiana, els
quals poc o molt segueixen actuant a Barcelona, i sobretot a Madrid, fins ben passada la
meitat del eegle10*.

Francesc Lucini és el primer d'aquests escenógrafs, el primer des del punt de vista
cronológic. El trobem establert a Barcelona a partir de l'any 1836, pero degué venir
abans, perqué en l'Escola de Nobles Arts que sostenía la Reial i Particular Junta de Co-
merc. de Barcelona, un Lucini actúa com profeseor de pintura, junt amb un altre italiá
que és escenógraf i a'anomena Carnevali, probablement César Carnevali, el qual eabem
que mes tard collabora amb els Lucini en feines d'escenógraf. Els trobem com pro-
fessors de Belles Arts durant el període de l'ocupació napoleónica. Aquests Lucini i Car.
nevali actuaren en tal ocasió com substituís deis professors patrióles, i, naturalment, a
les ordres del general comandant francés de la placa109. Francesc Lucini coHabora amb
son fill Josep; sembla que en 1837 se'n van a Valencia, i per fi s'estableixen per molts
anys a Madrid. Cap a l'any 39, o el 40, tornen a Barcelona, per a retornar seguidament,
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en 1840, a Madrid. Aquests Lucini sembla que foren molt admirats per la trac.a que tenien
en la ciencia de la perspectiva i també peí carácter aparatos i luxós que donaven a llurs
escenificacions. Tal luxe no es veié igualat ja fins allá els anys 1845, que és quan totes
les coses comencen a teñir to en la nostra térra. Virella diu que aleshores I'eecenografia
del Teatre Liceu sobrepassá i tot la deis Lucini.

Diu Raímond Caselles, que a les acaballes del segle xvm practicaren Tescenografia,
ultra Viladomat i els germana Tramulles, Pere Pau Muntanya, Casanoves i ¡'escultor
Salvador Gurri; i en comentar el segle xix, també Rigalt i Planella11". Poca degué ésser,
en tot cas, l'escenografia que pintarien en aquells dies tan decandits els suara esmentats
artistes, i no ens costaría gaire de creure que Salvador Gurri no en pinta gens, Muñoz
Morillejo diu que Pau Rigalt fou eseenógraf, i per tant és de suposar que Caselles es re-
fereix a aquest i no pas a Lluís Rigalt. L'activitat artística de Pau Rigalt i deh altres
artistes de Pestil Imperi que ara hem citat, degué coincidir amb la deis italians Lucini,
Josep Luciní i son germá Francesc, no tan celebrat aquest com aquel!, si hem de creure
l'aseenyat i honest historiador madrileny.

L'art de Josep Lucini és de pulcríssim dibuix, dur i detallista com cal a un dibuix
d'estil Imperi. Aquest artista aporta alguna novetat a Barcelona: la perspectiva obliqua,
la qual és la gran troballa escenográfica, ja que, grácies a ella, rescenógraf pot aconseguir
efectes d'espaeiositat que la perspectiva centrada i frontal no proporciona mai; aquesta
és una perspectiva que enclou l'escena en una mena de passadís format per la fuga pa-
rállela de les línies. Diu Muñoz Morillejo que Francesc Lucini i Pau Rigalt foren deixe-
bles de Josep Lucini, i que també ho fou Bonaventura Planella, el mes aprofitat de tots111.

Muñoz Morillejo ens parla d'un altre Lucini que hauria trehallat a Barcelona entre els
anys 1837 i 40, per anar en aquesta Jarrera data a trcballar u Madrid. Aquest Lucini, que
e'anomenaria Eusebi, nasqué a Barcelona en 1814 i fou lili de Francesc i nebot de Josep.

Del color de la paleta de Josep Lucini, no sabem sino el que ene diu el senyor Muñoz
Morillejo: que era monoton i trist. Aquests detectes, que semblaven ineospitats deis bar-
celonins admiradora de Lucini, es posarien de manifest quan cap allá l'any 1840 arriba
a Barcelona una companyia d'ópera francesa que es porta Fescenograf, un tal Penne, que
amb la seva brillant paleta arrecona la fama de Titaliá. Aquest artista francés féu decora-
cions per al Teatre de la Santa Creu, decora de nou la sala d'espectacles i reforma la il-
luminació de llums d'oli de manera que ais barcelonins sembla enlluernadora. També
aquest Penne enlluerná els barcelonins amb la seva inventiva i la seva fantasía en l'es-
cenificació de ballets112.

Els escriptors que parlen de l'art de Mr. Penne el consideren com la forma esceno-
gráfica del Romanticisme, i Soler i Rovirosa ho accepta així. No obstant, aquell era un
art realista, Faspecte realista del Romanticisme, tan poc destriat fins que alguns moderas
historiadors francesos del Romanticisme han constatat la simultaneütat d'ambdós punts de
vista com dues cares d'un mateix fenomen estetic. Així es deBprén, també de les notes
manuscrites de Soler i Rovirosa118.
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Diu Soler i Rovirosa, també en les seves notes manuscrites, que en oeasió de l'ober-
tura del Liceu, els escenografs del Gran Teatre foren Philastre i alguna deis seus dei-
xebles, i en retornar Philastre a París, un d'aquests deixebles, Cagé, «aventajado artista,
joven, fogoso y lleno de entusiasmo», resta com a pintor adscrit al teatre susdit durant
mes de dotze anya, «Las óperas Freichutz, Roberto Martris y tantas otras le dieron gran
fama.» A continuado reporta el següent sobre Tescenografia del Teatre Cátala:

«Nació el Teatro Catalán, que hizo esfuerzos por presentar las obras con carácter,
pero lo exiguo de su escenario y lo reducido del negocio, no le han permitido hacer todo
lo (que) podría obtenerse de los elementos modernos.»

De Pescóla de Lucini i de B. Planella serien els escenografs Sert, Malató114 i Josep
Planella, els quals, diu el senyor Muñoz, volgueren imitar el francés Penne i no reeixiren.
Aquest Josep Planella, fill de Bonaventura, fou tanmateix una de les principáis figures
de l'escenografia catalana, coHaborá amb els Lucini í amb Penne, treballá molt durant
quaranta anys, escriví un tractat de perspectiva escenográfica, es dedica també a la pin-
tura mural i a la decoració, i deixá obres en nombrosos teatres de Catalunya i de fora de
Catalunya. L'estil d'aquest Planella és pulcre, cenyit i detallista, amb encara una mica
de la duresa de l'estil Imperi, pero decididament decantat cap al realisme, un realismo
bastant colorit de pintoresc. No seria estrany que hagués influít sobre Soler i Rovirosa i
Vilomara, ene que potser ni l'un ni l'altre no n'bagin rebut lligons directes. La presen-
tació escénica de J. Planella arriba alguna vegada a exaltar Fentusiasme deis espectadors,
com ho aconseguí Penne n \

De la primera meitat del segle XIX és també Lluís Bru, pare d'un altre escenógraf
deis mateíxos nom i cognom, artista que sembla influít per l'escenografia de Josep Lucini;
hi lian projectea d'aquest primer Lluís Bru sígnate i datats de 1820, alguns deis quals
figuraren en l'Exposició del Teatre oberta en la Internacional de Barcelona de 1929. En
la mateixa exposició s'exhibiren projectes d'altres dos escenografs catalans del primer
moment o d'abans de Soler i Rovirosa, tal B. Nadalmau, qui signa i data en 1872, i
F. Aróla'1".

Quan, en 1847, s'estrena el Teatre Liceu, tot el seu repertori és pintat pels franceBos
Enric Philastre i Caries Antoni Cambon. Deis eecenógrafs italians. ja ni ee'n parla. L'art fran-
cés en totes les seves manifestacions irradia per tot el món. París, que de cent anys enrera
anava esdevenint l'Atenes moderna eense que ningú se n'adongués, ara comenc.ava a ésser
acceptada, mes o menys conscientment, com a tal. En l'any 1849 o 1850 un altre francés
intervé en la nostra escenografía; aquest és el citat Feliu Cagé, deixeble de Cambon i
Philastre. Cagé s'instaHa a Barcelona, emmarida amb una catalana, funda una familia i
s'identifica tan perfectament amb el poblé que li proporciona fortuna i gloria, que arriba
a negligir la propia llengua per adoptar la catalana. Cagé treballa constantment peí Teatre
Liceu, fins que aquest s'incendia en 1861, i també per algún altre teatre cátala de fora
Barcelona117.
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Aquells estrangers feren un gran bé a la nostra escenografía, els francesos particu-
larment, perqué, encara que els dos italiana citats en la nota 117 eren uns admirables
escenógrafo, sembla que no superaven pae els francesos; d'altra banda, aquella italians
havien estat fórmate a Pescóla francesa, la qual, com ja tenim dit, a mig segle xix feia
anyB que influía per tot el món118.

En 1850 Enric Philastre fa un repertori per al Teatre Liceu, i després ee'n va a
Madrid. Els italians Ferri i Busato treballen per al Teatre de la Santa Creu, i després
també s'inetaHen a Madrid. Cambon s'en torna a París, i d'allí eetant alguna vegada tre-
balla per ais teatres de Barcelona11".

Els esplendors del teatre i de l'escenografia barcelonins posteriors a l'any 1850 re-
percutien a les poblacions riques o que aleshores comencaven a enriquir-se amb el des-
vetllament barceloni120. L'escenografia catalana havia, pero, de progressar mes: aquest
aveng degué iniciar-se cap a l'any 1870 o 1871, perqué a partir d'aquesta data el cronista
teatral del Diario de Barcelona, que és el mateix d'anys anteriora, comenca a meravellar-
se de la sublimitat, com aquell qui diu, de ¡'escenografía del Liceu. És que per aquell
temps Soler i fiovirosa comenca d'intervenir en l'esmentat teatre. Pero no és solament
Soler qui reflexa en l'escenografia catalana un moraent d'eufória de la nostra vida col-
lectiva: Ballester, Pía i Vila, Pere Valle, produeixen també meravelles escenográfiques,
algunes de les quals, els que les presenciaren, vellets venerables o gent ja desapareguda, les
recorden fins al darrer moraent, les retreuen en lee converses o les mencionen en Hurs
escrita.

Sembla que tant de talent florint en una societat rica i que s'enriquia de pressa i volia
Benyorejar, liavia d'ésser espléndidament remunerat. I dones, és trist haver-ho de dir, pero
no fou pas així. Ele rics barcelonins d'aquella hora eren un xic mes bastos que els d'ara:
el senyoriu era aparent121.

No solament els pintors de teatre cobraven poc per feina mes compromesa i feixuga
que Tescenografia actual, sino que per torna estaven obligats a pintar al tremp un carlell
on es figuraven diverses escenes de l'obra teatral representada, cartell pintat sobre tela,
entre dues barre» de fusta, a la manera dele mapes, el qual penjava a la porta del
teatre122.

Els nostres escenografs hagueren de treballar enormement amb alternatives de fuga
apremiant, que els obligava a vetllar dies seguits, i llargues crisis de calma, durant les quals
els pintors s'havien d'enginyar a fer cent oficis d'aprop o de lluny relacionats amb l'eace-
nografia: maniquins de cartró, decoració de cases i botigues, pintura de baix ofici, iHus-
tració de llibres i periódics, anuncis, projectes de cavalcades o guarniment de sales de
ball, «falles», projectes d'altars, pendons, «monuments» de Setmana Santa o del nove-
nari d'ánimes, projectes d'ornamentació de carrers i organització de festes populare,
«perspectivee», etc.1ZÍ.

Les «perspectivee» eren pintura en certa manera derivada de Part medieval i renaixen-
tista que fou la pintura de cortines i banderes; sino que així com aquest era preferent-
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ment fíguratiu l'art de les «perspectives» era principalment pintura d'arquitectureB, i se-
cundáriament pintura de paisatges724.

Les «perspectives», pintades també sobre fusta i sobre parets d'obra arrebossada, eren
una simulado d'arquitectures, pintades amb gran realisme i molta ciencia perspectiva, per
tal de causar la illusió de gran espaciositat i de molta monumentalitat allí on hi havia
poc espai. Les «perspectives» s'aplicaven de vegades davant d'arquitectures reals pero les
quals calia ocultar per causa de llur lletjor, de Uur sordidesa o de llur eatat inacabat;
eren particularment cmprades en el presbiteri de les esglésies en ocasió de grans i solem-
nes funerals; aleshores feien de fons a l'híperbolic cadafal; o bé per tal de donar novetat
i superior monumentalitat a Paitar major en erigir-se els anomenats «monuments» de
Setmana Santa, que d'aquí els deu venir aquesta denominació. Viladomat projectá el
«monument» de Setmana Santa que durant molts anys Huí (a nostra seu m .

Tenim noticia d'altres «perspectives». En venir a Barcelona la reina Isabel II, l'Ajun-
tament es trobá amb un compromís semblan! al deis canongee del temps de Felip V. Hom
havia tingut la gran pensada d'enderrocar la fagana gótica del Consell de Cent que dona-
va a la Plac,a de Sant Jaume, enderroc que de passada mutilava el precios pati i desfigu-
gurava la fa^ana del carrer de la Ciutat, i tot plegat peí capricí d'haver la moderna fac.ana.
L'arribada de la reina coincidía amb aquella trista demolido. Per tal d'evitar a la graciosa
majestat l'espectacle poc senyorívol d'un enderroc, hom cuita a interposar una gran «pers-
pectiva» pintada sobre arpillera, on era figurada la futura fac.ana que projectá l'arquitecte
Mas1Z(l. Sabem també127 que en 1858 l'escenograf Josep Planella pinta una «perspectiva»
per al «monument» de Setmana Santa d'una parroquia de Badalona128. Aqüestes «pers-
pectives» de pares, jardins i paisatges, d'antiga ascendencia francesa, foren molt freqüents
a Barcelona, i en terres del Valles també es produlren alguna vegada; aixó fins a les
acaballes del segle xix. En comentar Tactual centuria encara eren ben visibles grans «pers-
pectivee» d'aquest genere en el costat lateral extern d'una casa del carrer d'Aragó, tocant
al Passeig de Gracia, en la logia que clou cap a Ponent el jardí del palau del marqués
de Comilles, en la Rambla dele Ocells, i en algún altre casal120- Aqüestes «perspectives»
paisatgistes, pintades probablement al tremp, perqué han resistit molt poc la intemperie,
eren admirablement díbuixades, i pintades amb un desembarás i aplom inconcebibles,
doitades les dimensión» de tais pintures i la necessitat de pintar-Íes de prop, sense poder
disposar ni deis instruments, ni del recul, ni del relatiu confort del pintor escenógraf.
Eren invariablement pintures de rica entonació blava, amb poca varietat de verds, sense
gens o quasi gens de fullatges torrats, molt harmóniques, ben compostes i ben dibuixa-
des, ádhuc quan s'hi barrejaven arquitectures o escultures fígurades, adés a primer terme,
adéa llunyanes, amb trasuda perspectiva aérea.

Així i tot, eren pocs els escenógrafs que tenien la sort d'arribar a vells amb econo-
mies suficients per al descans. El mateix Soler i Rovirosa, el colós de l'eseenografia, els
mérits del qual eren reconeguts per tots els seus contemporanis, si no hagués estat un
home metódic, estalviador i dotat de mil virtuts gens comunes de sociabilítat, poc bauria
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pogut aconseguir la bona posició social que lí sabem. I si per atzar algún escenógraf,
treballant com un negre i estalviant com un Harpagon, arribava a fer-se una posicioneta
pero e'adormia sobre eU llorers, aviat era eliminat senee pietat180. No cregui el lector,
pero, que en les altres ciutats d'Espanya ele escenógraf8 fossin mee afortúnate. No: els ríes
no catalane eren probablement mes gasius encara181.

En ele balls, gatades, comparses i altres festee vistoees dele célebres tallers d'artistes
que es manifestaven públicamente elB pintors escenógrafs tingueren també un bon débou-
che de lee llurs activitats. A mig segle xix florí esplendorosa ment el xaronisme barcelo-
ni, aquell humor groller que no es pot pas definir amb el mot xabacaneria, perqué era
com una xabacaneria Bovint enginyosa i regada per aigües substancioses de corrents
subterránieslíl2. Aquell bon humor enginyóe i inconfusiblement barceloní, cristaHitzá, sobre,
tot, en els cenaclee d'artistes que es feien i es desfeien en ele grane tallers coliectiue,
on els artistes cotitzaven per tal de poder pagar-se models de nu que FEscola no eU
proporcionava. Els artistes i les models s'avenien molt bé per a portar a bona fi aquellee
homériquee epopeies d'humorisme, de sátira i de sensualisme. El Taller Embut, La Pa~
loma, el Taller Baldufa, El Gavilán i algún altre, sembla que arribaren fins a l'any 1873
i que en aquesta data fou el Taller Embut que clogué el cicle133.

L'eecenografia catalana fa el pie amb Pere Valle i Bofarall, d'Igualada (1840-85),
Francesc Pía i Vila, de Barcelona (1830-87). Joan Ballester i Aiguals de Izco, de Vinaroc,
pero criat des de petit a Barcelona (1837-68), Francesc Soler ¡ Rovirosa, de Barcelona
(1836-1900) i Maurici Viloniara, de Manresa (1847-1930). Aquests artistes marquen el
moment mes eeplendorós de la nostra escenografía, l'escenograna realista; perqué sempre
s'ha d'entendre així; el sintetisme, el aimbolisme i les altree formes d'escenografia que avui
dia fan parlar, encara havien de néixer: aqüestes formes ¿'escenografía son producte de
Tespeculació artística i estética del segle xx, i tots els eecenografs suara citats — Ilevat
de Vilomara — moriren tlintre el segle xix.

Aquests artistes marquen, efectivament, el moment mes verista, mes erudit, mee honest,
mes sapient, ádhuc mes teatralista de {'escenografía. Aleshores, no competit per cap altre
genere espectacularista ni per les diverses formes de subteatralisme, el teatre era el prestigi
major de la societat; potser perqué també la segona meitat del segle XIX fou l'época mee
teatral de la noetra historia, de la historia de tot Espanya: l'oratória era teatral, la políti-
ca, el parlamentarismo particularment, les revolucions, els repartiments de premie a les
escoles elementáis, ele concursos i exposicions, els sermons, els novenarie de lee animes,
la Setmana Santa, tota la religió eren actes marcadament teatrals; així mateix teatrals
eren les cerimónies familiars, els festeigs d'enamorats, la décima de Nadal; teatrals les
alegries i els fervors, lee feetes i commemoracions, els homenatgee i els convits, la pastis-
seria i la Historia; teatrals els dolors, els duels, les venjances, els suicidis d'enamorata,
els cementiris i les clames de les camélies. La poeeia era exclusivament lirisme decla-
matori; la prosa liavia d'ésser semblantment declamatoria; ele inteHectuals demoetraven
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llur inteHectualisme simplement bo i aprenent de memoria algunes d'aquestes poesies de
sonor lirisme, moltes tirades de teatre versificat, i la prosa tenia la geva major difusió
en la noveHa teatral, veñuda a tronos, «per entregues». La pintura i 1'escultura no troba-
ven temes només que en la Historia; llurs composicions havien d'ésser agengades tea-
tralment, com en un final d'acte de tragedia sensacional; quan calia homenatjar algún
savi, algún artista o algún poeta, ádhuc algún polític, Thomenatge havia de teñir lloc en
un teatre, i I'homeiiatjat tenia de sortir a I'escena a rebre el testimoni de l'admiració,
els aplaudiments del públic: com el protagonista d'una obra teatral, com un primer actor
amagat entre bastidors, d'aquí havia d'eixir i presentar-se al públic des de dalt de les
taules. Aquest homenatge consistía en aviades de coloms i sobretot en el coronament: hom
coronava el bust de l'homenatjat, esculpit en terra-cuita, o guix, o cartró; o bé la propia
persona glorificada; o bé ambdues testes alhora. La corona era de paper simulant llorer
vert o daurat, com la que rebien en premi els nens i adolescents que e'examinaven; pero
els coloms eren blanca i de debo, i portaven llacets de colors de rosa i blau-cel lligate
al coll.

El teatre era Tedifici principal de cada població un xic important. En les petites
ciutats eren els ajuntaments els encarregats de la construcció, de l'entreteniment i ad-
ininistració deis teatres; els ajuntaments curaven de les contractes, de l'adquisició o en-
carree de nous decórate, o bé, a la fi, arrendaven a d'altres empresario el teatre, edifici
mes o menys monumental, ádhuc en les petites localitats, generalment concebut i construit
dintre el tipus de l'arquitectura de terra-cuita.

Fou durant la segona ineitat del segle Xix que B'estrenaren les obres mes sumptuosa-
ment escenificades; fou aleshores que floriren la comedia i l'opereta de magia, obres
d'incontables decoracions, maquinarles, trucs i tota llei de tramoia del meravellós. El
teatre era en aquell tempe un espectacle tan delirantment eatimat per totes les classes
socials com ho és ara el cinema. Pero gosaria dir que aleshores tenia un major prestigi
del que ara té el cinema, perqué no era tan divulgat: era mes rar, mes esperat, per tant
mes desitjat, i, per sobre de tot, tenia mes pompa; era un espectacle que es produ'ía
amb gran Bibaritisme preparatori, floria en un marc de suggestions saviament daurades
i capitonades com les sales de descans, els patis de butaques, les llunetes, les llotges i
Li mateixa boca de I'escenari. Aquesta era com la ideal plasmado de l'alcova on nei-
xien i morien totes les isabels segonee i tots els amadeus que havien fet de reís i de reines
d'engá que el món és món. I aquell temps fou l'época d'or de les «figures de cera». Així
no hem d'estranyar que si bé hom escanyava tant com podia els escenógrafo, i proba-
blement els autors i els actors, en canvi tot aixó i les arquitectures i altres despeses re-
presentaven uns colossals diependis per aquell temps. Quan Soler i Rovirosa ana a Madrid
per a estrenar-hi La Magia Nueva, el decorat i vestuari d'aquella comedia de magia
costava cent mil pessetes. ¿Saps, lector, el qué representa aquesta xifra per una gent que
quan formaven familia acomodada i nombrosa menjaven com uns senyorassos amb deu pes-
setes diáries; quan el diñar de «duro el cobert» era la darrera paraula de la disbauxa, quan
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l'obrer industrial cobrava deu o dotze pessetes per setmana? Cent mil pesseles aleshoreB
era una fortunassa: noméB comptaven per ceníes de mil aquella gent riquÍBsima que avui
comptarien per milions,

Els principáis empresaris que es Henearen a rescenificació esbogerrada de les obres
de magia, a les comedies i operetes de gran espectacle, foren principalment Albert Ber-
nia, gran senyor dintre el genere; Ignasi Elies, d'humil extracció, i Moles i Cases; a Madrid
1'ArderiuB, actor procedent del teatrisrne barceloní. Quan, a comensamente de Tactual cen-
turia, el pintor de cavallet Lluís Graner volgué reprendre aquella tradició de fastuós teatra-
lieme i s'emprengué els Espectacles-Audicions Graner en el Teatre Principal, a desgrat
de l'éxit immens que aconseguí, s'hi estrella. És que aleshores els escenografs ja havien
apres de no morir de gana.

Sembla que el punt de partida d'aquella esplendor escenografista fou el lloc anomenat
Campos Elíseos, vast pare i jardins que s'estenien per la major part del Passeig de
Gracia, per les que ara son ilJes de la banda de Sant Martí. Era alio una mena d'ante-
cessor del modera pare d'atraccions, pero mes espaiós que els actuáis: hi bavia cafe i
restaurant, castells de focs, enlairament de globus, sala de ball, teatres, bésties ferotges

0 curiosee, jardins iHuminats amb llums de diferents colors, jocs d'aigües, placa de braus,
cavallets, trets al blanc, trapezis, muntanyes russes, llac amb embarca cions, etc. DeB del
carrer de la Diputació fins enllá del de Rosaelló, i des del Paseeig de Gracia fins al carrer
de Girona, els Campos Elíseos campaven; i a Festiu particularment, lot Barcelona hi acu-
dia. Mes avall s'establí una empresa per Festil: el Prado Catalán, no tan ambiciós com els
Campos Elíseos, i per fi els Jardines de Euterpe i els Jardines de Tívoli. A l'altra banda
del Passeig de Gracia, altre semblant jardí d'espectacles, La Ninfa, era el que estrena el
compositor poeta J. Anselm Clavé. Allí presenta els seus core i allí dona els seus balls
corejats, els quals alguna vegada passaren ais Campos Elíseos131. Aquesta mena d'especta-
cles repercutí a les altres ciutats catalanes, on encara és possible trobar alguna Campos
de Recreo, o Jardines de Euterpe o Jardines de Talía, algún Prado suburense, még o menys
desfiguráis o marcits.

La construcció deis Campos Elíseos de Barcelona fou obra del gran arquiteete Josep-
Oriol Mestres, pare del encara mes gran artista ApeHes Mestres; i, si volem recordar el
que déiem en un capítol anterior, retindrera que en els Campos Elíseos fou on Soler i
Kovirosa ex er cita les primer es armes escenográ fiques. Alli conegué a Ignasi Elies, que
estava empleat de mosso de fadiga, i que en deseixir-se d'aquestes feines per a fer els
primers passos en el negoci d'empresari teatral es fia en eos i ánima a Soler i Rovirosa,
per qui sentía una admiració infinita, la qual li conserva durant tota la vida. Ignasi Elies
1 Albert Bernis foren els empresaris que mes feina donaren a Soler i Rovirosa, i amb la
feina la millor consideració.

En arribar els anys vuhanta del segle XIX, les muralles enderrocades des d'anys
enrera havien permés al Passeig de Gracia de poblar-se poc a poc de bells immobles;
quan, dones, l'eixampla comencava a prendre forma i els terrenys de fora muralla anaven
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avalorant-se, era inevitable que aquella parce d'atraccions morisein a mane deis mestres
d'obra, eontractistes i especuladors. Els Campos Elíseos foren parcellats i edifícate; ele
terrenys de La Ninfa, del Prado Catalán i deis Jardines de Euterpe, també. En els solara
sense edificar florí aleshores el darrer avatar d'aquella mena de varietés: les varietés per
a la mainada, per ais soldats i les cria des: cavallets, figures de cera, L'home salvatge,
La Mujer Cañón, La Desaparición de una Señorita, titelles, jocs de miralls metamorfoseja-
dors, anelles i trapezie, els primers camps de bicicles, triciclcs i bicicletes, etc. Els Jardines
de Tívoli anaren estrenyent-se fins a deixar Doc tan sois per al teatre-circ, i darrerament
per al teatre només. Per fi, en una darrera parceHa deis Campos Elíseos el banquer Arnús
féu construir el precios Teatro Lírico, el mes luxós i bell de tots els teatres barcelonins,
el qual fou també anomenat «Sala Beethoven». Era principalment dedicat a concerts
simfonics i a opera, amb orquestra de cent vint músics. Fou estrenat l'any 1881 i fou
enderrocat al comengament de Tactual centuria. Soler i Rovirosa fou encarregat de la
decoració de tot el Teatro Lírico — i s'hi Huí. Els salons de descans, el vestíbul, la sala
d'espectacles foren delicadament decórate dintre els estile Lhrisos reestílitzats, atenúate o
agrísats segons el gust francés d'aquell temps. També Soler i Rovirosa fou encarregat de
les escenificacions del Teatro Lírico i durant les llargues i freqüents epoques de reluche
el nostre escenógraf pintava els grans decorats sobre les taules d'aquest teatre.



V. EL TALLER

Quan Soler comenga treballant per compte propi ho féu en un sol taller i acaba
treballant en varis. EU primers treballs foren pero pensate i realitzats dintre un mes
modest egpai, en menys d'un taller: en mig taller, sí es pot dir, tota vegada que fou un
sol taller per a ell i Joan Ballester. No sabetn si ele dos amics coHaboraren estretament
en unes mateixes decoracions o bé si coHaboraren bo i repartint-se, per tal de desenrot-
Ilar-les enterament cada u, les váries decoracions d'un repertori o d'una obra teatral.
Pero és segur que d'una manera o de l'altra, o qui sap si d'ambdues maneres, Ballester i
Soler coHaboraren al comengament en un taller, cobert, o el que fos, deis Campos Elíseos.
Quan comenta l'estatge en aquell taller ni quant temps dura, aixó no ha pogut ésser
averiguat; pero sembla que fou poc temps abans d'obtenir l'autorització paterna per a
dedicar-se Soler a Fescenografia, probablement abans del principal vialge a París186.

En aquell moment, probablement cap a l'any 1869 o 1870, Soler retornava de París
amb una anomenada que li havia de valer feina abundant, bona i immediata; és posei-
ble, per tant, que necessités mes d'un taller. Dic aixó perqué sembla que al mateix temps
s'associá amb el gran escenograf Francesc Pía i Vila, que ja a París Ii havia proposat
aquesta coUaboració, i ainbdós llogaren el taller d'escenógraf del Teatre del Circ Barce-
lonés, edifici que per aquells anys era acabat de construir. Soler i Pía (aquest era el nom
de la rao social) foren, dones, els primers llogaters del taller del Teatre del Circ Bar-
celonés180. La unió de Francesc Pía i Francesc Soler dura dos o tres anys: sembla que
ee trenca l'any 18731BT, Després tingué llogat l'escenari del Teatro Lírico: allí treballava
com en un taller quan el teatre vagava, 50 que esdevenia gairebé sempre. Com que aquest
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teatre no s'obrí fina a Pany 1881 i com que en 1885 Soler eBtrená el taller i casa que es
féu construir al carrer de la Diputació, podríem suposar que aquell pseudo taller l'ocu-
paria poc temps; pero encara ée mes probable que el conserves, després de l'any 85,
com a taller supletori per ais grana treballs, perqué el taller que es féu construir pecava
de petit1"8.

El taller que es féu construir en el número 335 del carrer de la Diputació, al costat
de la casa que fa xamfrá amb el carrer de Girona, i que ja tenim dit que era propietat
seva, ho fou en un casalet del carrer de la Diputació adjunt al casal del xamfrá'89.
Aquest taller comunicava amb les habitación» del pis principal de la casa del xamfrá per
mitjá d'una escala. Tenia bona llum i una galena aerea que en els tallers ¿'escenografía
s'anomena pont i que serveix per a poder apreciar a distancia i parallelament a la vista,
el decorat que es troba extés a térra, en vies d'execució. Aquest taller era tan petit, que
calia pintar-hi a tronos les decoracions un xic grane.

En aquest taller, el qual fou sempre mes el principal, el taller central on eren con-
cebudes les obres de Soler i Rovírosa, on el mestre feia els croquis i els teatrins i des



II. Primer projccte de sostre per al pali del Teatro Lírico
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«Ton es repartien cap a tallers accessoris les feines de tnujor grandária, treballaven eons-
tantment a BOU del mestre dos o tres escenografs eepecíalitzats o tan perfectament allic,o-
nats en treballs especíale, que s'havien del tot ¡dentíficat amb Soler i Rovirosa per a la
repartició de la feina, el comprenien amb mitja páranla, i, quan en el fort de la tem-
porada els tallers e'omplien de nomhrosos altres artistes temporers, aquells servien de
subdirectors, de distribuidora i ordenadors del treball14".

Soler i Rovirosa treballava de la manera següent. Comenc,ava per empapar-se de la
lectura de l'obra dramática que calia escenografiar, i aquesta feina era feta amb tan bona
fe que per dolent que fos el text que li era donat a iHustrar s'hi identificava per com-
plet; com si fos un actor, s'identificava ádhue amb els personatges, amb la intenció, amb
la idea de Fautor141. En la seva conferencia de I'Ateneu lio declara ben explícitamenl:
«No debe olvidar nunca el escenógrafo lo que se ha propuesto el autor al escribir su
obra, ya sea en conjunto, ya en sus más pequeños detalles; y es indispensable ajustarse a
sus indicaciones porque, según decía Entile Augier, «todo lo que pone de su parte el ar-
tista, se lo quita al autor...» A este fin, director de baile, pintor, dibujante y maquinista,
deben todos secundar la imaginación del creador, siguiendo y perfeccionando la idea madre
del poeta.»

Així> era un principi que Soler aplicava a les obres seríoses. Per a les obres de broma,
les obres de magia i els ballets, ja era altra cosa: Soler es permetia alterar l'obra, sempre
que Fautor hi vingués bé, 50 que era sempre en benefici d'ambdós1". Després d'haver-se
ben imposat de l'obra, Soler i Rovirosa prenia copioses notes manuBcrites sobre l'esce-
nincació que el text coman a va, sobre el moviment deis personatges i altres que la lectura
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de l'obra o les sentades prévies tingudes amb Fautor i l'empresari li suggerien] 4S. A con-
tinuació es documentava quantiosament en llibres i revistes i també en el seu tresor
d'apunts i notes; despréB comenc.ava a tantejar esboseos del conjnnt de cada escena, pintats
sobre paper, sobre petits bocins de paper ivahtman. En feia dos, o tres, o quatre; i els
mostrava ais fadrins per a qué triessin144. Aleshorea es posava a pintar el projecte del teló
de fons en un bocí de paper mes gran, i ja tan acabat, tan corréete i detallat, que els
mes escrupulosos pintors d'aquareHes de coHecció no ho fan pas mes pulcrament. Al co-
menc.ament de la carrera artística de Soler i Rovirosa, aquests projectes son colorits a la
manera agrá i pobra de tota la pintura catalana de la primera meitat del segle XIX; pero
a partir de la maduresa de l'artista, el color va devenint eumptuós i matisat dintre una gama
sobria en la qual els clars sovint son accentuats mestrívolament, cap a les acaballes, amb
blanquet del milíor, del que no s'esgrogueeix ni ennegreix. El paper, o bé la manera de
tractar-lo, serien tan immillo rabies que ni un sol d'aquests nombrosos projectes está picat
ni tacat de floridura. En les cárpeles del mestre es troben varis avantprojectes mes rápids
que els croquis susdits, i en paper encara mes petit, croquis de les escenes de conjunt;
c,o que demoetra que abans del projecte Soler feia molts avantprojectes. N'hi han de lavats
només en blanc Í negre o simplement esbossats amb llapis. De vegades emprava cartolina
de naips que la fábrica li devia vendré abans d'imprimir-la per l'anvers. El revers d'aquesta
cartolina té el dibuix d'espessa xarxa blava propi deis naips.

Quan Soler ja liavia decidit entre els varis projectes, aleshores comengava a desen-
rotllar amplament i amb el máxim detall, els grans telons i decoracions, eta quals signava
<P de vegades amb el monograma adjunt'4\ De seguida el mestre es posava a desenrotllar
| \ el projecle preferit en forma de teatrí; es posava a fer el teatrí amb tota minucia,

amb tot el rigor de perspectiva, la qual dominava com ningú mes; i ho pintava amb el
color defínitiu i a escalalíH.

Venien en aquell moment al taller de Soler una colla de dones que tenien l'ofici
de cosir sengles talles de tela de Hi fins aconseguir les dimensions deis telons, fermes i
altres peces escenográfíques. L'operació següent era de clavar ben ativantada en térra,
amb gavarrots, la tela ja cosida; i a continuado l'operació, molt compromesa i difícil,
d'escairar; després la d'encolar amb cola de pell de guant, posteriorment, 50 és, en temps
mes recents, amb cola de conill, la millor que es coneixia, una cola de marca francesa
que s'anomena cola Tutnin141. Amb aquesta o altra cola es procedía a Venguixada, opera-
ció que consistía a extendre una preparado de cola i guix peí damunt de la tela, per
mitjá d'enormes pinzells de pél de porc-espí, especie d'escombres molt feixugues: era una
operado que deixava capolats tots els fadrins que hi intervenien. Venia després l'operació
de quadricular la tela a escala, segons la quadrícula del teatrí. I hom procedía a operar,
a ampliar el dibuix del teatrí: teló i fermes, per mitjá del carbó, a establir definitivament
la perspectiva14". La próxima operado consistía a fixar el dibuix al carbó i a determinar-
ne els detalla amb una tinta d'extret de campetx, de color bistrós, la qual era preparada
en el mateix taller.
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I venia l'operació del pintat.
Aleshores, a la vista del petit model
del teatrí, el cap de taller prepara-
va ele colore, un per a cada to, per
tal de fer els degradáis i els mati-
soB amb color pie, sense escombra-
des; de manera que per aconseguir,
per exemple, el degradat d'un cel
monocromament blau, calia prepa-
rar una extensa escala de pota de
blau14n. Amb aquesta extensa para-
da de games comencaven els fadrína
l'operació del bosquejat o esbós pic-
tóric de la decoració. Soler i Rovi-
rosa deixava lliures els fadrius du-
rant aqueet Uarg treball; no volia
intervenir fins que tot el bosquejat
eetava llest i podia, per tant, veure
l'efecte de conjunt. Aleshores era
quan ell tornava a entrar en fun-
cions. La seva feina consistía a har-
monitzar els tons que no lligaven,
a acabar de consolidar el dibuix, a
accentuar, a difumar, a detallar.
Aquesta feina devia plaure mok al
mestre, perqué e'bi abstreia, s'hi
entretenía, hi deixava escolar les
hores i ádhuc els dies, de tal ma-
nera, que de vegades el decorat li
havia d'ésser pres de les mans per
a penjar-lo encara humit100,

L'escenógraf com cal, expert i
bon especulador del colorisme i de
la llum artificial de l'escena, ha de
interpretar mes aviat que copiar el
projecte aqnarelíat. En aquest ee
dona amb llum diurna i a poca cen-
tímetres de la retina l'efecte que
haurá de causar la decoració am-
pliada, penjada a gran distancia i
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iHuminada, en aquells tempe, amb la llum groga del gas. En l'escena, ele colors no son,
dones, els mateixos que en la petita aquareHa on hi ha concentrada tota l'escenincació.

Certs colors, justament els colors
primaris, s'alleren considerable-
ment en el teatre: els vermells
s'exalten, i per tant cal atenuar-
los; els blaus es debiliten molt i
ádhuc perden brillantor, s'embru-
ten, i per tal motiu cal exaltar-
los, exagerar-los, fina i tot afegir-
hi blaus de composició química
que posseeixen una virior llam-
panta i metaHíca; els verds deve-
nen blaus, i per tal d'evitar aques-
ta metamorfosi, cal carregar-los
tan copiosament de groe que amb

u= ÉuatF'oi"!' •>' <Kc.ir.d-i .^...rrii.t la llum natural certs verds apa-

reixen gairebé groes del tot. Ja
hem dit en altre indret que alguna vegada s'havia donat el cas que en el teatre s'estava
representant el primer acte quan Soler encara es trobava retocant la decorado de l'acte
segon de la mateixa obra. Tais apremis eren deguts de vegades a manca de temps, pero
altres vegadeg també eren ocasionats per aquest excés de temps que el pintor es prenia en
els retocs interminables. Sempre trobava detalla a afegir o a llevar, noves perfeccions a
introduir en la pintura, talment com si vacillés, pero mes probablement peí gust de ben
acabar l'obra, per l'amor a la feina ben fetam .

Com que tot estava tan ben preparat per a la realització deis decórate, tant Soler
com els seus fadrins podien treballar fácilment amb llum artificial quan l'excés de feina
obligava a vetllar. D'altra banda, en el fort de la temporada les presses soÜen ésser tan
apremiants que sovint calía treballar tota la nit, o fina a la matinada, després d'haver tre-
ballat durant el diaIR2.

Quan la decoració estava lleata, es procedía a l'operació anomenada envernissat;
aquesta operació consistía en una escombrada de la pintura amb serradures humitejades,
per tal de llevar la pols i les marques del trepig. Per fi, la darrera operació era la de
coliocar dintre de les bosses tubulars, que préviament a l'enguixat s'havien cosit a les parts
superior i inferior, les barres de fusta que donaven l'aplom a la tela desplegada i que,
d'altra banda servien per a enrotllar-la. Així, per fi, la decoració podia immediatament
ésser utilitzadalS8.

Altres coHaboradors i deixebles tenia Soler i Rovirosa: ele figurinistes. Eli donava
molta importancia ais figurins. Els primera paragrafs de la seva conferencia de l'Ateueu
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Barcelonés ja ho testifiquen. Din en un d'aguests parágrafs: «La decoración en el teatro
no es más que el fondo del cuadro; los artistas son sus figuras. Pero todos sabemos... que
es de gran dificultad dar con el
fondo del cuadro. Una decora-
ción bien dispuesta, y sobre todo
ajustada al espíritu de la obra,
ayuda en gran manera a su autor
y a los artistas que la repre-
sentan.»

Soler havia sovint dibuixat i

colorit els vestits deis personatges

que s'havien de moure davant de

les seves decoracions10*. Ordenat

i meticulós com era, conscient

també del valor que tenien les

seves obres i enguniat com el sa-

bem per la mala fi que sol teñir UB ,T.nii»..jH*i d. J.OW.<IÍ, I.F.I « uu» i nts™

l'obra de Pescenograf, Soler i

Kovirosa maldava per a conservar testimonis artístics del seu treball. Si havia anat coHec-

cionant nombróse» carpetee de projectes, avantprojectes i esbosBos de decoracions, telons i

escenificacions; si havia sabut conservar una bona serie de teatrins, igualment conserva

les seves coHeccions de figurins. I així com feia treure

copia, o la treia ell mateix, deis teatrins que li llogaven

els escenógrafs italians, temeros de qué aquests no li re-

tornessin aquells modelB, també treia cales deis figurins,

„„,. temeros de qué el sastre els perdés o els fes fonedissos.
l^í,víi I és per aquesta rao que moltes series de figurins es con-

¡ ,' serven avui en mam de la filia de l'artista en dobles coHec-

^í ¿¿} cions. De vegades els cales son de nou colorits i adherit el

^ ' { paper de calcar a un altre blanc, mes opac.

Sembla que el perfeccionament aconseguit per Soler

i Rovirosa en el figurinisme fou degut a l'estudi deis figu-

rinistes del segle xvm francés, perqué a la Biblioteca del

Musen de la Ciutadella hi han algunes d'aquestes copies

fetes en facsímil, molt gracioses i molt ben interprelades,

~" /•.•«-,* molt superiors a la Hordor i disgraciositat deis seus primers

c*ie d'un nmrí a< soitr t Kovirom, r« «ii m.i.u figuríns. Pero, a jutjar per l'estil de les seves millorg series,

cal atribuir en major p a n dita perfecció a Fexemple

d'Apelles Mestres. És la gracia i el colorit deis figurins d'aqueet artista 50 que principal-

ment reflexen els millors figurins de Soler.
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Les obres de gran espectacle aconseguiren un exit popular tan gran, que la casa Bosc,
del carrer del Bou, editava unes auques de colors on es reproduien, un xic rebaixats d'estil,

els figurina de l'obra
del día. Les tais
auques es venien a
crits a la porta del
teatre.

Soler era figu-
* y_ rinista en el mes

i ampie sentit del
i mot, en tant que
| el] imaginava els

Jt 7 figurina, llur colo-
\ , v ració i forma, CIB

W M mes petits detalla
W M d ' indumentár ia .

¿w ^^" I es compren que
fos així en un ar-

tista tan escrúpulos,

M™,,. ,«.. fi(Mi p« . .-.,.„.„ d. miIi. TU**. t a n eompletament ,
entregat a l'art es-

cenográfic: ningú millor que ell no sabia els colors i les formes de vestits que segons
pautava el dramaturg bavien d'alternar amb els colors i línies del decorat; ell sabia els
colors que calía evitar per perjudicial» o neutralitzadors i, en canvi, els que calía recer-
car per tal d'augmentar o d'arrodonir els efectes escenográfics desitjats.

Soler i Roviroaa no es limitava pas a imaginar i dibuixar els figurina: curava també
de fer dibuixos especiáis per al calgat, per a les cofies i barréis, ádhuc per ais pentinatB.
Després exposava la seva concepció figurinista en una vasta partitura escrita sobre paper
de barba de grandária respectable, format in-4.n, getze o vinl planes de petita escriptura
ordenadora, on tot era previst. Amb aquesta partitura a les mana, el director d'eecena ho
tenia tot detallat, podia distribuir a la segura la feina del figurinisme a cada operari:
sabater, perruquer, atrezista, joier, armer, mascarista, florista, sastre, modista, etc., amb
senyalB convencionals per a cada u; ádhuc regisitrava la psicología de cada personatge, la
manera com s'havien de comportar damunt de l'escena tots els actors, ádhuc els comparses.

Tenia per a lea obres de magia una fantasía tan fecunda i sobretot tan adaptable a
l'escenificació, que sobre aquest particular tothom podia admetre suggestions d'ell, i molla
especialistes de la indumentaria que no han tingut ocasió de freqüentar Soler i Rovirosa
haurien segurament estat molt contenta d'haver pogut rebre tais suggestions.

Diu Salvador Alarma que el nostre biografiat tenia també adscrit al seu taller un o
dos figuristes15". Els figuristes eren requerits ocasionalment en els treballs de decorado,
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mai en els d'escenografia. No obstant, Soler i Rovirosa arriba a perfeccionar prou el seu
art figurista no sois fins a devenir el notable pintor de figurina que hem senyalat, sino
adhuc per a representar figures i adhuc niultituds1''". Entre els pintors figuristes que Soler
havia adscrit al seu taller, figurava el gran Eusebi Planes en primer Iloc, i, mes tardana-
ment, Lluís Labarta. Aquest pero fou principalment figurinista101.

En els tallera de Soler i Rovirosa hi havia calefacció només a l'estiu; pero alejshores
era tanta, que bé n'hi havia per tot l'any. En aquelles enormes quadres que gairebé
sempre son sota teulada, l'hivern hauria estat molt dur si no foa que la feina del pintor
cscenograf és en bona part feina agitada i que cxigeix bon esforc, muscular. El mestre
mateix produia els seus projecteB escenográfics i els seus teatrins en una habitacioneta
mes resguardada, pero tanmateix freda, perqué no hi havia cap mena de calefacció natu-
ral ni artificial. Si en aquells tallers no hi havia calefacció, en canvi hi havia abundant
calor de cordialitat i afecte, i sobretot llibertat.

Quan no hi havia gaire feina d'escenografia, 50 que solia esdevenir durant Testiu,
el taller einprenia petítes o grans feines de decoració1"". Pero Soler era el factótum.
d'aquesta mena de treballs, els quals requercixen per regla general poca o nuHa colla-
boració si no és en certs caeos la collaboració deis fusters, brodadors, manyans, guixai-
res, paletea, metallistes, marbristes i altres artífexs i operarie de fora el taller cridáis a
executar els projectes que Soler i Rovirosa dibuixava d'aquella acabadísima manera
propia d'ell i que, també en tais ocasions, es pot dir que donava la feina feta ais
executants.

Soler féu la major part del seu art aplicat dintre els estils francesos del segle xvm
i sobretot en un graciós estil entre Regencia i Lluís XV, del qual semblava enamorat1611.
Dintre d'aquests estils principalment, Soler i Rovirosa projectá altars, penons i están-
darts, botigues, arranjaments d'interiors ricslfi0, mobles, vestidureB litúrgiques, Hiurees i
uniformes, arcB triomfals, cavalcadea i comparses, esgrafiats, adhuc arquitectures. Molts
edificis els projectes deis quals l'arquitecte Vinyals, ja desaparegut, signava, i que els clients
creien obra d'ell, eren en realitat, peí que fa a les facanes, pensat's i dibuixats per Soler i
Rovirosa. Se li coneixen els esgrafiats de la caBa Sicars, en la Rambla de les Flors, del
carrer Alt de Sant Pere, núm. 41<u i del carrer de la Boqueria, núm. 4 7 m . També va
confegir els projectes de moltes moixigangues, pompes i vanitats103. Soler i Rovirosa venia
a ésser el mestre de cerimonies publiques de Barcelona-

La pulcríssima honestedat de Soler i Rovirosa I'obligava a emprar els millors mate-
rials: els millors colore, els millors pinzells, la tela mes bona, la cola mes acreditada. En
canvi, usava els pinzells mea roins i barats per ais teatrins i per ale projectes aquarel-
lats, aquells pinzells de cabells emmanegats en un cano de ploma de gall o d'ánec que
ee venen a preu irrisori per a les capses de pinturee de la quitxalla. Soler i Rovirosa
pretenia que eren els millors, 50 que podria molt ben ésser, perqué encara avui dia els
pinzells de pél de marta, per aquarella, que son de molt els mes cars, solen ésaer mes
rebees al detallar que els humils i pueril» pinzellets de ploma d'ánec.
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També de cañó de ploma d'oca eren les plomes que el mestre usava per a dibuixar,
c,o és, per accentuar els dibuixos, i particularment els bocets fets al llapis-plom1fi*. Lea
plomes d'oca que emprava Soler no eren pas les del temps antic, lee anteriors a la ploma
d'acer, aquella grossa ploma amb totes les barbee, tan decorativa en les pinturea i gravats
del temps de l'avior; era un bocinet Hanceolat del cano de ploma, molt setnblant a les
plomes de metall actuáis, perfectament encaixable en els manees de fusta que serveixen
per a les plomes d'acer.

Si no hi havia feina de cap mena, Soler i Rovirosa no es plegava pas de bracos, ni
es prodigava en els cenacles o cercles i clubs, ni feia visites, ni tan sois s'amoi'nava.
Aquells moments de lleure eren profundament assaborits peí nostre artista. Com si no
es trobés encara prou preparat, Soler i Rovirosa dedicava tais paréntesis a apuntar,
a detallar, bo i dibuixant o pintant, tot el que queia a les seves mans o tot alió que
s'oferia a la seva vista encuriosida eternament, sempre atenta i escrutadora. I així mateix
volia els demés: poc podia sofrir que ningú trobés que no hi havia res a fer. Soler i
Rovirosa toHerava que la gent que tenia a sou s'eatés sense fer res si al taller no hi
havia feina, pero no podia sofrir que cap artista es queixés de la impossibilitat de pintar
tal o qual model, no tolerava I'abstenció a pretext de la precarietat del model:il\

En les hores de Ileure es complaía a dibuixar o bé a aquareHar ádhuc les coses mes
bañáis. Aixó li educava la retentiva i li permetia després el treballar mes desembarassa-
dament de memoria sempre que calgués improvitzar. Alhora, aquests treballs, molt cons-
ciencioeament dibuixats, eren d'enorme recurs per a quan calia pintar en les decoracions
utensilis i accessoris de primer terme. En els estudis que en la calma anava acumulant com
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una formiga previsora per a l'hora de les empenteB, l'artista es preocupa molt de traduir
les qualitats; copiava demés tan estrictament el natural com un aparell fotografíe, sense
qué per aixó la copia devingués inerta o simplement
documental. Aqüestes copies de gran artista, Soler i Ro-
virosa les estudiava com un pintor de cavallet, sense
estilitzar-les, sense pensar en l'escenografia; i no podía
sofrir que cap escenógraf CB poBés a estudiar el natural
amb un partit-pres eecenografista18".

Soler i Rovirosa es complaia particularment a di-
buixar escenes d'enderroc. Quan sabia que alguna casa
moderna o amiga anava a térra, ja lio deixava tot per
a córrer-hi a prendre'n apunte o dibuixos de totes les
fases de la demolició. Aquests li servien molt, no sola-
raent per la normal quantitat de temes de ruines que
demana l'escenografia, sino perqué en el seu temps el -• -1 ' '-"•'' -*'" i
teatre féu preponderar les obres de magia, en les quals '
era molt freqüent la metamorfosi repentina d'un castell
o d'un palau fastuós i vivent en unes ruines. D'altra
banda, alguna rao sentimental li devia donar ales per a
volar cap a dibuixar enderrocs: el record mes o menys
persistent del seu debut en Pexercici de les Belles Arts, '""'"" dB ''íri™.™!'", T im) '"h>"° "'"""
quan, encara adolescent, robava mimits a la migdiada
per a correr furtivament a dibuixar l'enderroc del Palau Menor. Dibuixá molts carrers i
reconades de la Barcelona vella i deis barría sórdids o arcaics de leB eiutats estrangeres,
documents preciosos avui dia que la majoria d'aquells indrets deliciosament anacrónics
han desaparegut107.

El nostre artista havia talment agafat el costum de la fidelitat a la naturalesa, tal
amor a la realitat, i de retop, en la vida social, tal amor a la veritat, que en posar-se a
treballar d'escenógraf es trobava esclau del concepte de realitat, ádhuc en els decorats
de les obres de magia, el realisme deis quals 1'artista s'imposava per tal de donar mes
veroseimilitud, mes objectivitat, a les produccions de la fantasía; en qüestions de veritat
histórica i arqueológica aplicada a l'escenografia, la seva probitat arribava a Texageració"18.

Aquests egcrúpols Soler i Rovirosa els sentía a totliora mentre treballava; pero el
moment en qué es feien sentir mes era a I'bora de fer els figurine. La seva preocupado
principal no era pas de carácter arqueologista, sino de carácter colorístic: era la de qué no
perjudiquessin el decorat, ans el revaloritzessin. Així dibuixava préviament, a 1'eBcala deis
projectes de decoracions, uns bocets deis figurins que havien de conjugar amb les decora-
cions definitives, i els feia evolucionar peí davant deis susdits projectes de decoracions108.

Soler i Rovirosa no havia mai aconseguit representar el mar mogut tan bé com les
altres representacions de la naturalesa — potser perqué els escenógrafs no solen ésser aptee
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per a dibuixar les coses en moviment, És per aixo que defugia de pintar el mar mo-
vimentat. Si alguna vegada s'hi veía obligat, com és el cas de la decoració del tercer acte
de Trislany i Isolda, abans de representar una platja de poc mes o menys prefería recorrer,
per a les onades, a una altra má. Diu Rafel Moragues, que les onades de la platja del
tercer acte del Trístany son de má de Modest Urgell.

Heus-ací com anem descobrint de quina manera Soler i Rovirosa pintava aquelles
meravelles, algunes de les quals encara subsisteixen; la majoria es conserven en llur fase
de teatrí i de croquis i projectes de telons. Aquelles meravelles foren tan colpidores,
llur bellesa fou tan afamada, que de la mateixa Italia eren soUicitades. I quan no podien
ésser remeses les mateixes decoracions, els empreearis italians s'acontentaven amb els tea-
trins: adquirien el dret de reproduir, ampliant-los, els teatrins de Soler; pagaven aquest
dret i es comprometien a retornar el teatrí'70. El mes important que resta de l'obra de
Soler i Rovirosa son aquests teatrins, i sobretot els projectes de conjunt i de telons171.

Ja tenim dit que quan Soler havia de sortir del taller no oblidava mai de tancar
amb pany i clau els pinzells i tots els demés estris de l'ofici de projectista, petits estris
sense valor, pero que I'artista estimava com si fossin joies preuadíssimes, i que nosaltreB
ara també veneraríem si els tinguéssim a má. De totes les febleses de carácter que el gran
escenógraf pogués teñir, aquesta de l'endresament meticulós de les seves eines de treball
ée. segurament la mes amable.

Soler i Rovirosa tenia autorització deis seus habituáis empresaris per a escollir tot
alio ancx al decorat: perruques, calc,at, robes, utensilis, mobles, etc.; i ádhuc li era permés
d'imaginar tota mena de maquinaria, per complexa i costosa que fos, encara que hagués
de contradir i supeditar el maquinista adscrit a l'escenari. No abusava mai d'aquests poders
omnímodes, sabia conviure falaguerament amb tota la gent d'entre bastidors, i era d'altra
banda tan enginyós en la mecánica teatral, que sempre trobava solucions de moviment i
de transformisme que amb poc diner i esforc. superaven les solucions proposades pels
maquinistes profeBsionals172. Aquests, per repatanis o per vanitosos que fosein, a la curta
o a la llarga acabaven rendint-se al talent, a l'enginy i sobretot a Tafabilitat iníeHigent de
Textraordinari escenógraf.

Soler triomfá sorollosament amb les decoracions dites «a Fanglesa», un genere trans-
formista que inventaren els escenógrafs anglesos i que consistía en aplicar ais telonB i
fermes de les obres de magia una disposició com de persiana amb la qual es produüen
certes estampes emmarcades, les quals, segons que hom les guaités des del centre o des
d'un deis dos costats, donaven una imatge dislinta. Diu Soler en les seveB Notas acerca de
las Artes Escenográficas, que aquest procediment fou introduít a Barcelona cap a l'any
18711T3. No es limitava a aplicar el seu enginy al decorat i a la presentació escénica,
sino a tot el que, d'aprop o de lluny, tenia relació amb l'eecena, Així, quan no hi havia
manera de matÍBar gaire amb la iHuminació de gas les llums de les taules, ell inventa un
joc movible de pantalles de seda aplicades a la bateria, a les llums laterals deis hers i a
les llums horitzontals superiors deis varáis11*. Fou també l'introductor del costum, ben
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teatralista, de deixar la sala a lea fosques durant la representacióm. A les generacions
actuáis pot sorprendre que les representacions teatralg hagin mai pogut produir-se amb
la sala ben iHuminada; no obstant, molta gent que no ha entrat encara a la vellesa,
pot recordar d'haver vist la sala gairebé tan iHuminada durant la representado com
durant els entreacteg; i la iHuminació d'aquell temps, iHuminació predominantment de gas
de flama, de vegades era ben precaria BÍ la comparem amb Tactual iHuminació i amb la
de les camisetes d'incandescéncia de gas, que tan estesa era deu anys enrera. La máxima
iHuminació de les taules no podia mai competir amb la de la sala; i, quan l'escena havia
d'ésser foBca, els efectismos de fosquedat eren destruits per la llum de la sala. Hi bagué
un moment transicional en el qual els efectismes de llum escénica eren afavorits per un
lleu ajustament deis bees de gas de la sala, pero abans de l'aplicació de la llum de gas
aixó no podia aconseguir-se. En I'any 1874 Soler i Rovirosa intenta per primera vegada
implantar al Teatre Principal fenfosquinient de la sala en ocasió de l'estrena de les «rnágies»
o obres de magia La Magia Nueva i La Redoma Encantada, «.sobre todo en los cuadros
finales — diu el mateix Soler —, pero me valió no pocos disgustos causados por las quejas
de señores abonados y asiduos concurrentes al teatro»110.

Calgué, dones, desistir d'aquest enfosquiment que produía escándol, fins que molts
anys desprée, sense escarafalls i de manera gradual, pogué arribar-se a l'enfoequiment
total de la sala en ocasió del wagnerisme. El Teatre Líceu fou el primer que, ja en
vida de Soler, pogué fer ressortir l'escena i jugar eficagment amb els recursos nous i
múltiples de la llum eléctrica de colors, amb ajut d'aquest enfosquiment contrastados
Aixó degué ésser cap allá I'any 1899, després del viatge que féu a Bayreuth a les darre-
ries de 1898 o a mig 1899, per tal d'enterar-se de la mes perfecta manera d'escenificar el
cicle wagneria.

Soler i Rovirosa fou, en cerla manera, l'introductor a Barcelona deis telons curts
tal com els entén l'escenografia moderna. El teló curt és el que compren tota l'escenifi-
cació pintada, sense adjutoris ni bambolines, ni bastidors, ni fermes, ni rampes, ni mobles
ni accessoris; és un teló que es planta a pocs decímetres del prosceni per a donar Uoc a
escenes de transició entre dues escenificacions complicades que no permelen baixar el
teló de boca177. Soler i Rovirosa vingué, dones, a implantar els telons curts de vasta i
complexa composició, i tan treballats de bona perspectiva i de qualitats materials, que
alguna vegada havia produit sobre el públíe la iHusió de corporeítat en oferir-se el teló
curt immediatament després d'aixecar-se el teló de boca: un ah! d'admiració coHectiva
es produía en els espectadors quan el teló curt s'enlairava i amb ell els mobles que hi
liavia pintats i que el públie havia cregut reals. També introduí les fermes i bambolines
adequades a cada decoració, en substitució deis antics bastidors i de lea bambolines pin*
tades en forma de cortinatges vermellg i que servien per a totes les situacions, tant si
l'escena havia de representar un interior com si havia de representar un paisatgem.

En tornar de Bayreuth, el nostre escenógraf escriví les tan interessants Notas acerca
de las Artes Escenográficas, on donava compte a la Junta de Govern del Teatre Liceu de
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la seva gestió en aquella Meca de l'escenografia m . Uns anys abans, en 1893, organitzá
a l'Ateneu Barcelonés una exposició deis seus croquis de conjunt, deis seus projectes de
telons i deis teatrins, exposició que després repetí en el saló d'exposicions de la primitiva
redacció del diari La Vanguardia, en la Rambla deis Estudia. En ocasió d'aquestes ex-
posicions el gran escenógraf dona la ja esmentada conferencia sobre Escenografía.

En els darrers dies de la vida de Soler i Rovirosa, la moderna escenografía de paper
comengava a ésser introdui'da a la nostra térra1S0. En aplicar el qualificatiu d'innovació
a l'escenografia de paper, parlem amb poca justesa, ja que anteriorment havien existit,
com ja sabem, les decoración» de cartró i també n'havien existit de paper, les cjuals els
teatralistes castellans anomenaven transparentes. Aquests transparentes sembla que eren
uns retallats que es recobrien d'un paper mes prim i eren colorits amb menys gruix de
color, per tal de resealtar lluminosament quan, seguint certes convenicncies de l'espectacle,
B'encenia Uum al seu darrera181.

Sembla que l'escenografia de paper és encara mes antiga i que ja en ele segles xvm
i XVII, si no abans, era practicada en terres d'Italia. De totes maneres, és probable que
tant a Italia com en altres Ierres on aquest procediment fou aplicat abans del Begle xix,
ho fou a precari, en teatres de poca importancia o per a espectacles de curt nombre
de representacions, si no d'una sola representació. Fins a les acaballes del segle XIX, dones,
no s'imposá desvergonyidament a la majoria, per no dir a tots els grans i petits teatres; de
tal manera s'ha generalitzat avui dia Fescenografia de paper, que l'escenógraf que no s'hi
ave es troba obligat a renunciar al Beu a r t m .

Soler i Rovirosa, que preveía les miséries del decorat de paper, que havia aconseguit
una posició social prou ampia per a rebutjar-lo, no volgué mai usar aquest miserable
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subjectil; ans al contrari, cuida de contrarrestar-ne els avéneos bo i repudiant sempre,
bo i rebutjant totes les proposicions de pintar sobre paper, per ventatjoses que fossin.
I aquest rebuig fou mantingut constantment amb altiva amargor. En aquell final de eegle
tan abjecte, tan farcit d'humiliacions i desenganys, tan dolorós per a un esperit noble i
cultivat com el de Soler i Rovirosa, Faparició de I'escenografia de paper degué ésser per a
ell un deis grossos motius de desolado i de precipitada senectut. Soler i Rovirosa degué
preveure per a I'escenografia de paper la inferioritat qualitativa que en derivaría, i, de
retop, la inferioritat artística: quan un art es degrada des del punt de vista técnic, no
triga gaire a degradar-se des de tots elg altres punts de vista.

Pocs mesos abans d'allkar-se per a morir, el gran artista encara era fort i actiu: el
Beu cervell fou lucid fins al darrer moment; pero ben abans d'allitar-se, el bon humor de
Soler anava perdent el que tenia de faceciós per a devenir un bon humor lleument ma-
llsat d'amargor, un humor mes colorit de sarcasme que el seu humor optimista d'antany:
massa gent i maBses coses que ell havia considerat vives i animades del buf diví, se li
havien tornat, com l'escenografia, coses i gent de paper.

Uns anys abans de morir, en 1893, en la seva conferencia donada a l'Ateneu Barce-
lonés, en acabar de parlar de I'escenografia estrangera i en comengar a parlar de la barce-
lonina, deia: «He reservado para el fin a mi querida Barcelona, empezando por decir con
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el historiador inglés Goldsmith al escribir la sangrienta historia de su país: «¡Inglaterra,

a pesar de todas tus faltas, aún te amo!» És el gran barceloní que parla: aquest és el
mateix Henguatge, el mateix amor desconhorlat de Maragall, quan diu:

Tal com ets, tal te vull, ciulat mala:
és com un mal donat de tu s'exhala:
que ets vana i coquina i traidora i grollera,
que ens fa abaixá el rostre
Barcelona! i amb tos pecats, nostra! nostra!
Barcelona nostra! la gran encisera!
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V. Auca de figurina de Soler i Rovirosa, impresa en coloi



VI. L'ART

L'obra de Soler i Rovirosa és quantitativament enorme. El gran escenógraf produí
tant perqué era un home extraordináriament nietódic que sabia ordenar el temps i les
energies que li pertanyien, les energies i la capacitat deis seus collaboradors; era un home
que sabia treure partit ádbuc de les coses inertes: era ordenador, coordenador i animador
en grau eminent. Pero el factor mes decisiu en la seva abundant producció era el plaer
que prenia en el seu treball, la seva reeixida vocacionalitat escenográfica. Aixó li permetia
treballar abundantnient de gust, amb delectació constant. Afegiu a aquests factors l'éxit
ininterromput i tan palpable del sen nrt, i tindrem explicada la fertilitat de Soler i
Rovirosa.

Aquest plaer d'escenógraf vocacional i ben dotat, aquest gust gairebé elisi per al seu
treball es traslluu molt bé en contemplar les aquareHes, mes encara en certa manera que
en contemplar les decoracions o els teatrins de Soler i Rovirosa. Per a la contemplació
i estimació de les decoracions teatrals ens son exigides moltes condicions que coHaboren
amb la decoració propiament dita i que fan d'ella un element, un sol deis varis factors
del nostre encís escenografista: ens cal un allunyament considerable de la decoració, una
Ilum especial, una supcrposició i juxtaposició d'altres elementa escenográfícs; ens cal un
escenari ad hoc on manifestar la decoració, i una sala d'espectacles particularment agen-
tada per a contemplar aquesta decoració; ens cal el teatre literari, el teatre-edifici i un
sens li d'altres elements insospesables, pero que l'escenógraf té in mente. Cap d'aquestes
difícil» i coordinades condicionB no pot mancar per a la nostra estimació de la decoració de
teatre propia. Si tan sois el teatre és buit o és pie de públic; si aquest és entusiasta o
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no; si la decorado s'exhibeix en dia d'estrena o BÍ ja és coneguda; si l'escenógraf és
célebre o no ho és, i molts altres elementa d'ordre subjectiu: totes son condicions que
pesen també sobre el nostre criteri escenografieta. Cap d'aquestes condicions no pesa, en
canvi, en el nostre criteri, cap d'elles influeix en la nostra delectació artística quan som
enfróntate a un projecte de decoració, tant si es tracta d'un projecte de conjunt, com si
es tracta d'un projecte de teló curt o bé de teló de fons. Aqüestes obres precursores poden
ésser estimados i jutjades directament, d'aprop, totes soles, talment i repetidament com
s'aprecia una aquareHa o un quadret a l'oli destina! a ésser penjat d'una paret. I, en
tractar-se d'un pintor sensible i formidablement armat com Soler i Rovirosa, aquesta esti-
raació del projecte de decoració des del punt de vista del quadro de cavallet, esdevé
estimado ingenua i absoluta.

Hi ha, certamen!, alguna d'aquests projectes que teñen mes quantitat d'escenografia
que de pintura de cavallet: pero adhuc els predorninantment escenográfics es fan estimar
com la pintura densa i concentrada que és el quadro de cavallet per relació a la pin-
tura aplicada que és 1'escenograna. Aixó ho deu fer que els projectes escenográfica de
Soler i Rovirosa son realment pintura molt densa i concentrada: hi ha en tais projectes
una enorme voluntat de plastichat; i hi és en la mes realista acepció del concepte de
realisme. Perqué cal establir que bavem de partir de la idea realista que informa l'es-
cenografia del temps de Soler i Roviroga. Tots els progressos, les continúes adquisicions de
Tescenografia del segle Xix, tendien a accentuar el realisme damunt de lee taules; i si
gairebé sempre aquest realisme derivava cap un perfeccionament de l'il-lusionisme de la
corporeítat i de les qualitats materials, de 50 que els francesos anomenen el trompe-Vaeil,
era per rao de la mateixa naturalesa de l'escenografia, que és justainent la pintura aplicada
a rillusionisme.

Aquest iHusionisme pot referir-se a la realitat objectivada o bé a l'idealisme mes
desenfrenat, segons el genere teatral a escenografiar. En Péscala d'espectaculació que va
des de la visió fíns al visionarisme, el realisme es va accentuant amb el descens al pía
visual, el pía on convergeix el testimoni de tots els Bentils, el de l'objectivació primigenia
i fonamental; i és en aquest pía, o gravitamvhi, que Fescenografia vuitcentista es mani-
festava principalment; de tal manera, que en les obres de magia, i en el drama líric,
i en les fantasies teatrals mes idealisteg, els escenógrafs d'aquell temps feren prodigis
d'enginy i de traca per tal de dir de la mes realista faisó tot aquell idealisme: és a dir,
per tal de fer palpar realment al públie aquelles delktoses irrealitats. Per mitjá del
realisme escenografic que és el trompe-l'ceil, els escenógrafs del temps de Soler i Rovi-
rosa podien cabussar el públie en un mar d'ensomnis, d'elísies iHusions, de meravelles
i de tot el que volgueu d'agradosament fantasiós, fer-li experimentar fisiológicament un
vast repertori d'anhels extraterrenals. Soler i Rovirosa sabia la manera mes realista de
transportar el seu públie al Cel, al Sol, al fons del mar, a l'Olimp, a l'Infern, a Xauxa.
El concepte idealista no era aleshoreB el nihilisme deis surrealistes que avui dia forcejen
per a evadirse i que creuen que l'Evasió, així, amb majúscula, és quelcom de mee subs-
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tanciós que I'evasió amb minúscula, no: aquel! idealisme era I'idealisme musulmá, l'anhel
d'un goig intens per al eos, el daler d'un acreixement, multiplicació i refinament del plaer
deis sentits. Aquest concepte de l'existéncia ideal és així mateix expressat per l'art reli-
giós d'aquell temps. És que es tractava «Tuna existencia ideal, no pas d'una inexistencia,
(Tuna evasió. I es tractava també d'un ideal de debo — res d'ideal eimbólic ni d'ideal
metafísic, ni d'ideal hipotetic, sino un ideal palpable — si es pot dir així: es tractava,
sense paradoxa, d'un ideal real, d'un ideal realitzable, no pas massa quimeric.

Tal era l'esperit del temps, darrer avalar del Romanticisme. L'escenografia reflexava
aqueste sentiments. Si per atzar l'espiritualitat deis barcelonine hagués estat del tot dife-
renta de l'espiritualitat de tot el restant del món, l'escenografia de Soler i Rovirosa hauria
manifestat segurament el mateix o semblant realisme que li coneixem, perqué, format a
Fescola realista deis escenografs franceeos, que eren els millors, i educat a la francesa, el
nostre gran escenógraf s'havia d'afrancesar per forca. Era tan profund el realisme de
Soler i tan de bona mena, que tot i haver trobat la mes felic manera d'adaptar-lo a
Tescenografia de les obres de magia i a desgrat de teñir en el teatre de magia el major i
mes gloriós suport, ell, I'artista, repudiava aquest teatre, el considerava, junt amb la seva
escenografía, com un xarlatanisme artístic1*8.

En parlar, en la conferencia de l'Ateneu, del que representaven els seug mestree, ve
a dir que principalment els seus dos immediats instructors, Cambon i Thierry, arriba-
ven a una síntesi realista, perqué el talent de l'un complementava el de l'altre; així
ambdós pogueren sobrepujar els escenügrafs del Romanticisme i imposar-se ais anglesoe
que volien modernitzar-se encara més m .

El sentiment realista i directament objectiu de l'escenografia el revela també Soler i
Rovirosa en aquest altre parágraf de la susdita conferencia: «La base del estudio del
pintor escenógrafo ha de ser el de la arquitectura (i subratlla els mots la arquitectura); y
tanto es así, que varios arquitectos de talento he conocido y conozco que hubieran sido
excelentes pintores escenógrafos, con sólo quererlo ser.» Ja bem vist que ell es rompíala
a projectar obres d'arquitectura. Recordem també amb quin delit s'afanyava a dibuixar i
a pintar tot el que queia sota els seus ulls, sempre que els treballs del taller li deixaven
lleure, i com es complaia a subjectar-se directament i estrictament ai model; recordem qtie
no podia sofrir que els escenografs, particularment els seus deixebles, estudiessin el na-
tural amb el partit-pres de l'escenografia. Demée, cal saber i entendre que Soler i Rovirosa
preava altament les qualitats materials de les coses i sabia prou bé que en aquesta apreciació
radicava un deis principáis valors, la gran forga penetrant de la pintura; Babia que la
dicció de les qualitats materials deis objectes era el factor de diferenciació de la pintura
entre totes les arts i senyaladament entre les urts plástiques, el dibuix entre elles. Aquesta
entenimentació de les qualitats fou el gran do de pintor que li dona preeminencia ádhuc
entre molts mestres de la pintura de cavallet.

Pero, com deiem en el capítol anterior, els mes reeixits deis seus telons i decora-
cions están tan bé de dibuix i de color, son tan rics de qualitats materials, tan ajustats,
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tan ben establerts de perspectiva i contrastos, son tan ben compostos i estudíate, tan aca-
bats, i, peí damunt de tot, son tan ben concebuts, que no hi ha en el seu temps cap
pintor de genere que en 1'aquareHa el superi. Les dues decoracions que representen un
gabinet de física, un laboratori o un estudi, i una de les quals reproduim en color, teñen
una forc.a reveladora de realitat, d'essencies de les coses, semblant a la que posseeixen
les taules i teles deis grans mestres intimistes de l'Holanda siscentista. ¡Quina meravella
son aqüestes dues decoracions i tantes altres que representen arquitectures i paisatges!
Ja no es pot parlar d'art aplicat en aquests exemplars sobressortints, sino d'art pur18a.
L'art aplicat és, en tot cas, el de les decoracions ampliades, ja Uestes, i fins col-locades en
l'escenari i iHuminades amb els jocs de Hume que han de coHaborar amb el pintor. És sor-
prenent el cas del pintor escenügraf que aconsegueix una tan profunda veritat en el seu
art realista. Per molta que siguí la trac,a, per molt que sigui el talent escenográfic d'un
pintor, no ee'n pot pas esperar una forc,a d'expressió tan gran, tan punyent. En el cas
de Soler i Rovirosa, repetim-ho, l'expressió artística gairebé ateny la subtilitat i la pro-
funditat deis grans mestres holandesos del segle xvn.

Ara bé: aquella mestres, com la quasi tntalitat deis pintors de cavallet, la totalitat
déla pintors realistes, aconsegueixen les susdites meravelles de realisme grácies al cons-
tant escorcollament del niodel: ens diuen l'esséncia de l'objecte artístic grácies a la im-
mobilitat constant que aquest vol conservar davant l'avidesa escrutadora de l'artista. En
el pintor escenograf no passen les coses de la mateixa manera, sino molt diferentment.
La pintura escenográfica és en la seva major part pintura feta de memoria. El pintor
se serveix certamen! de records, de notes i apunts, de fotografíes i altres documents
gráfícs, tots els quals son només lleus punts de recolzament per a l'obra compromesa i
de grans dimensions que esdevindrá la decoració teatral, aquella pintura que ha de teñir
una tan gran forc.a realística que pugui servir de camp «Toperacions, de marc i de fons
a personatges vius, gent de carn i ossos, dotada de moviments, i passions, i verb mes vius
i violents que en la vida corrent. Rarament aquella documents granee coincidirán en
llums, en perspectiva, en ordenació, etc., amb la composició que Fescenógraf ha ideat per
al seu teló o la seva decoració, i si per atzar un d'aquells recordatoris coincideix, els
altres no. Cal, dones, que l'escenógraf compongui i construeixi de cap i de nou, inventi,
la decoració; cal que l'ordeni, que li doni unitat i vida inédites, que en la decoració
no es vegi coordinació de retalle, sino homogeneitat eixerida, ingenua i natural, com la
teñen tots els paisatges, ádhuc les arquitectures voltades de paisatge i fins les arquitec-
tures totes soles i els interiors quan han estat arquitectures i paisatges intervinguts per
moltes generacions seguides. Aixó tots els grans mestres de l'escenografia ho aconse-
gueixen; pero jo no sé d'un sol que en fer els projectes definitius hagi sabut afegir-hi
per escreix aquella valor profundíssima de bona pintura de cavallet, valorado que ja
no s'atura a la superficie deis objectee, que no s'acontenta de dir-ne amb verisme admi-
rable el seu fenomenisme, sino que ens en dona l'objectivació furgadora, reveladora, potser,
de les valors nouméniques — per dir-ho d'alguna manera — de l'objecte representat.
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Aquesta virtut de profunda expressió que posa I'exercici de lea Belles Arte purés al
cim de les activitats humanes, aquest do, Soler i Rovirosa el tenia molt despert i actiu.
Aixó era el que 11 proporcionara aquella euforia irradiadora i encomanadisga; aixó era
el que li proporcionava un treballar felic. i, en conseqüencia. una creixent conquista
d'aquelles regions de! superconscient que semblen orejades per la revelado. Ja no és el
verisme prodigios, la rara facultat de produir el trompe-l'ceil, 50 que us entusiasma en
l'art de Soler i Rovirosa, sino la virtut sobrehumana de mostrar-vos, de fer-voB palpar i
experimentar que les coses del món exterior, les bones, les mediocres i ádhuc les mes
detestables son, quan la gracia divina de l'art les toca, enciseres i admirables coses. Soler
i Rovirosa és de la bona teia deis grans pintora realistes que saben anar al cor de les
coses i aconduir-hi l'altra gent que tota sola mai n'hauria trobat el cami.

Soler i Rovirosa treballá enormement per tal cTaconseguir la prodigiosa educació de
la memoria que pressuposa l'incontable repertori escenográfic que els seus biógrafs han
arribat a inventariar. Poc sabien, potser, aquella biógrafs, que el catáieg d'obree del gran
escenógraf que havien arribat a formar i que els meravellava peí que era quantiós, després
de meravellar-se'n per la qualitat, era només una part de la producció de Soler i Rovirosa.
Les nostres recerques ens han permcs afegir moltea altres cscenificacions a les ja divul-
gades, i encara donar detalla fins ara inédits referents a les obres conegudes. Aixi i tot,
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no creiem paB encara complet el catáleg en qücstió. Amb penes i treballs, els futurs
historiadora de l'art de Soler i Rovirosa, o de l'escenografia catalana, trobaran probable-
ment noticia d'altres decoráis eixits del taller d'aquest pintor inigualat. Aleshores encara
caldria comptar amb el treball preparatori, molt mes quantiós i sempre mee escampa*
que la propia escenografía, treball sovint molt mes valuós que les mateixes decoracions de
l'escenari deis teatres'*"1.

Aquesta gran quantitat de treball preparatori fon el principal factor material de les
meravelleg escenográfiques de Soler i RoviroBa i també de les meravelles mes emocionants
deis seus projectes definitius. Aquests milers de dibuixos i aquareHes foren el gran exercici
de mnemotecnia que arma tan potentament 1'artista per a dir-ho tot en profunditat. Pero
a mida que Soler anava conquistant la térra de promissió artística, també anava conei-
xent-se ell mateix: les seves possibilitats i limitacions; 50 que Ii permeté d'eepecular sobre
una materia perfectament delimitada, explotar-la máximament i evitar d'extravagar, de
perdre el lemps ¡ les energies en divagacions inoperants. I entre les poasibilitats qut; es
descobrí, la majoria de les quals serien d'ordre psíquic, i per tant només preeumibles, hi
bagué la del colorisme. En temps de l'aprenentatge de Soler i Rovirosa, (a paleta deis
pintors escenografs era relativament pobra i molt convencional, inclús entre els escenó-
grafs de París, la seu de la pintura, del colorisme i de l'escenografia. Pero també, degut
a aquesta preeminencia de les arts de la pintura, París havia rcaccionat contra el colo-
risme pobre i convencional de l'escenografia de mitjans del segle xix, i havia enriquit el
color en el Bentit de donar, peí colorisme, una major intensitat al realisme verista de
l'art escenográfica. Soler i Rovirosa, Francesc Pía i Joan Ballester aportaren a l'esceno-
grafia catalana aquest revifament colorístic que els francesos contagiaren afortunadament
al món artístic; i amb aixó i llur talent natural, Soler i aquells dos coHaboradors arribaren
a iniciar l'escola catalana ¿'escenografía, que fou la que dona la pauta a tota l'esceno-
grafia espanyola187.

El color és l'ánima de la pintura, el mateix en la pintura de cavallet que en ¡'esce-
nográfica. Quan Soler estudiava en el taller de Cambon, lee qüestions colorístiques co-
menc.aven a apassionar el món artíslie parisenc; i quan Soler comenc,ava a adquirir
celebritat a Barcelona, l'Impressionisme esclatava revolucionáriament i impoeava poc a
poc una nova concepció del color que havia d'intensificar la pintura en proporcionar-li
els mitjans d'expressar, ultra la forma, les varíes qualitats materials de la forma: la
diafanitat, la lluminositat, les transparencies, la flonjor, la duresa, la morbidesa, l'aspresa
i d'altres incontables. Soler veia i desitjava trobar la manera d'aplicar a la pintura es-
cenográfica les precioses troballes de la moderna pintura pura, i ho deixava explícita-
ment confessat en les seves notes manuscrites1Sfl.

Soler i Rovirosa aconseguí, dones, un color mes expressiu que cap allre escenógraf
contemporani seu180. Hi havia en els teatrins de Soler i Rovirosa una gracia una mica
femenina, oportunaraent femenina, que, al moment necessari, no perjudicava la masculinitat.
És així com en moltes decoraciong d'escenes feréstegues, escenes de forca o bé de grane
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accents autoritaria, ¡'obligada desaparició d'aquell matís de feminitat no implica la deser-
ció de la gracia. Pintura graciosa de ruines indiciblement patétiques, de fortaleees
adustes, d'imponents i aclaparadors paisatges dantescos, escenes de desolació, pintura de
paisatges apocalíptics, d'arquitectures superbes, d'interiors severe, de conjunta monumen-
tals, de pintorescos carrera i places -— arreu la gracia coHaborant amb tote els demés factors
de l'expressió artística, ádhuc amb els que a simple vista semblen mes contraposats a la
gracia: gracia en la dicció de la brutalitat, gracia en l'expressió de l'aclaparador, gracia
en l'escenificació de 50 terrorífic — i així per l'estil, sense que mai la gracia arribi a
atenuar l'expressió d'aquests factors artística d'emotivitat másele, ans al contrari, contri-
buint, per mitjá d'una indefinible alquimia de la subtilitat, a l'enrobustiment d'aquests
íactors. En aixo Soler s'assemblava al gran iHustrador francés Gustan Doré, el qual devia
admirar el mateix com iHustrador que com a pintor.

No cal dir ara si en les escenificacions predominantment gracioses la gracia innata
de l'art de Soler trobava manera de saturar-ho tot. Com que la major part de les vegades,
particularment a partir de la maduresa de l'artista, les seves millors escenificacions eren
leB del Teatre Liceu, escenificacions d'ópera i de drama líric, Soler i Rovirosa podia es-
plaiar-se en un lirisme pictoric que venia a ésser la flor i nata del Romanticisme solat
després de tants anys de repos, aquell pósit de Romanticisme que és el millor bocí idea-
lista de l'escola, romas i acceptat universalment com un valor adquirit per les escoles
realistes com un mode d'expressió lírica. Soler i Rovirosa, que era tan realista com liric
— i aixó sense paradoxa ni contradicen), perqué el realisme pot aconseguir accents de
lirisme per la simple rao que, des del punt de vista psicológic, el realisme viu compren
i elabora el mateix els estats d'esperit espectaculadors que els mes treballats estats d'es-
perit afectius —, Soler i Rovirosa, dones, que sentía líricament tant com realísticament,
sabía entrar en l'esperit de les graos obres del teatre líric i coHaborar-hi sense que
l'escenógraf i el músic fossin dues individualitats, sino contiiuiant essent una sola, el
músic sol, pero ara niés expressiu, perqué a la dicció del cant i de l'orquestra, s'afegia
l'escenografia cristaHitzant l'ambient on les harmonies musicals es desenrotllaven. En aquella
dies en que tan poc s'havia especulat sobre Fesperit de l'escenografia, en que totes les
activitats eren reportades a acomeguir la mes concreta expressió verista, en que el mateix
per al drama líric, per a la tragedia clássica o per a la gatada, no hi havia sino un
sol genere escenografic, el genere simplistament realista, Soler i Rovirosa havia aconseguit
miracles d'adaptació d'aquest genere escenograíic máximament concret al teatre mes líric i,
de vegades, mes abstráete: Soler havia sabut deliciosament adaptar-se al teatre de Mozart
i de Wagner, sense desfer ni deixatar el scu realisme d'alta escola i sense malmetre
Tespiritualitat d'aquells lírics arravatats180.

Si en la dicció d'aquest lirisme realista Soler es quedava alguna vegada curt, era
perqué tot i ésser el primer colorista del seu temps no havia encara especulat prou amb
el color, no havia intenta! exaltar certes situacions eolorístiques necessitades d'exaltació;
potser perqué es refiava d'aconseguir els efectes d'exaltació per mitjá de les llums. De
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totes maneres, és probable que si hagués aplicat, ene que hagués estat a l'engrós, el di-
visionisme deis Impressionistes, aquesta juxtaposició de tons i per torna el reforgament
de les llurns, s'hauria trobat apte per a pintar les situacions colorístiques mes subtils o
exaltades. Aixó ho liauria pogut aplicar particularment a Tescenografia de temes d'aire
liiure, per a la qual estava naturalment dotat; li hauria permés d'airejar mes aquelles
escenificacions, de malisar mes els verds i de donar una major transparencia a les ombres,
co que en escenografía és importantíssim. No obstant, ni Soler ni els seus successore mes
ardits en els problemes del color no ho han encara posat en práctica.

Soler i Rovirosa, ja ho diguérem en el capítol III, comprenUi: era un esperit alta-
ment o profundament comprensiu. Comprenia els hornea, les coses, el món, la vida. No
direm que el món no tenia secrete per a ell; pero sí direm que no en tenia tants per a
ell com en tenia peí comú deis mortals. Soler era artista en la máxima accepció del mot.
I com que era artista escenógraf i a aquesta especie d'arlistes ge li exigeixen molts i di-
versos coneixements, Soler comprenia el mateix el món objectivat on es mouen els per-
sonatges teatrals o socials que el món on voleien i respiren els afectes: sentía la música
mes que qualsevulla de les arts literáries; era mes sensible al IiriBme musical que al
lirisme literari1"1.

És probable que una altra especie escenográfica hauria pogut convenir millor al drama
líric. És gairebé segur que Tescenografia realista, que tan bé s'acorda amb la comedia,
amb la facécia, amb la majoria deis drames moderns, no convé tant al drama líric; i per
aquesta rao, encara que l'escenografia mes líricament concebuda per Soler i Rovirosa
conjugui bé amb les operes de Glück i de Mozart, amb el drama liric de Wagner i de
Strauss, es gairebé segur que l'escenografia del teatre musical pot ésser encara mes idonia
amb ell.

Sobre escenografía s'ha especulat molt d'enc,á que Soler i Rovirosa morí. Potser fins
se n'ha parlat massa, i, al nostre entendre, quasi sempre amb greu desorientació. Perqué
és el cas que a pretext de renovació només s'ha parlat de renovado escenográfica com
«Tuna necessitat apremiant i des d'un punt de vista generic. AI nostre entendre, aquesta
actitut de renovació per se és absurda, no solament perqué no convé a tots els generes
teatrals, sino perqué ais que convé els convé d'una particular diversa manera.

El gran escenograf angles Gordon Craig introduí un genere escenográíic extraordiná-
riament simplificat i esquemátic, el qual convenia molt bé a la tragedia i al drama líric.
Pero vingueren els escenógrafs arrivistes, els snobs, tot un ambient de desfici snob que
exigía novetats, i succeí que el principi de Gordon Craig fou exagerat i aplicat sense to
ni so a tota els generes. La simplifícació del subtil innovador angles fou de pressa copeada
pels escenñgrafs mandrosos o ineptes en co que tenia o aparentava teñir de fácil i de
poc elaborada. Amb un programa tan senzill tothom se sentia escenógraf; el nostre pla-
neta s'omplí d'escenógrafs innovadors i els escenaris, ajudant-hi la pintura sobre paper,
s'ompliren d'escenografia innovadora. Quan eslaven en alga les tendéncies cubistes, aquesta
escenografía indigent s'anomenava escenografía cubista; quan es posa de moda l'art negre,
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¡'escenografía indigent s'anomenava escenografía picassiana; quan lee escorrialles de la
pseudo estética innovadora del comenc,ament de segle divagaren sobre altres principis ex-
travagante: futurismo, maquinisme, purisme, dadai'sme, surrealisme, etc., l'escenograna in-
digent fou considerada escenografía futurista, maquinista, purista, dadaiista, surrealista, et-
cétera, etc., etc. Una mateixa indigencia Berví per a múltiples nicieses. I a conseqüéncia
de tanta niciesa la pintura escenográfica es troba avui dia en la major indigencia. No €B
pas que tots els escenografs bagin degenerat, sino que els millors han hagut d'anar sucum-
bint en la desigual batalla que els escenógrafe arrivistes els proposaven. Perqué aquesls,
ultra oferir ais empresaris ¡'escenografía snob que reclamava un públie snob, oferien també
la rebaixa de preus que comportava aquell art fácil. Contra els preus deis escenógrafs
anomenats d'avantguarda no podien competir els escenógrafs realistes que ja havien fet
un gran sacrifici en abandonar el subjeclil de tela peí de paper. L'art d'aquests eecenógrafs
era maesa complex i difícil: demanava massa estudi, nía sea preparació, massa recerca,
massa traga, massa temps.

L'escenografia realista no defuig la renovació si és condicionada; i el mateix Soler i
Rovirosa l'esperava en aquella fi del segle XIX, quan ningú encara no parlava de renova-
ció i jnetament quan tothom parlava de les innovacions que Soler i Rovirosa havia aportat
a l'art escenográfic. Així i tot, Soler i Rovirosa no estava contení: reconeixia que els nostres
escenógrafs son deis millors — millor6 ádliuc que els alemanys i els anglesos —, pero es
neguitejava perqué la nostra escenografía, el nostre Teatre Liceu, eren davanc.ats per les
grans escenes europees1"2. Eli bauria segurament aceeptat el principi de Gordon Craig i
l'hauria aplicat millor que ningú, l'hauria eabut desenrotllar mes adequadament del que
ho han fet la majoria deis escenografs moderas. Aquest principi és el de la supeditado
de I'escenografia a l'acció dramática; al drama intern (per dir-ho d'alguna manera sub-
jectivista) tant com al drama extern, ais personatges damunt les taules1"3.

L'alta tragedia i el drama líric, per exemple, eón prou importants per si mateixos,
i els sentiments que expressen prou delicadament subjectius per a qué una excessivament
accentuada concreció escenográfica no risqui de deformar Puna i els altres. En l'alta
tragedia, i mes encara en el drama líric deis grans compositora, els sentiments que s'hi
expresgen van massa directament de Fautor a l'espectador-auditor per a qué l'escenógraf
no risqui d'interposar-s'hi indiscretament en voler precisar la forma exterior del drama
líric o de la tragedia. Son tan forte i subtilr> els sentiments que expreesen aquests dos
generes teatrals, que bé podrien prescindir del formalisme escénic; tant és així, que per
poc que els actors, o l'orquestra, o l'escenificació fluixegin, l'esséncia del drama líric o
de la tragedia se'n ressent mortalment. Per aquests generes calen, dones, grane actors,
cantants de primera categoría, orquestra impecable, directors experta i sensibles i eece-
nificació adequadíssima. Altrament, val mes llegir-se un mateix la tragedia, o bé escoltar
el drama líric a mans d'una bona orquestra de concerts o en un bon disc fonográfic.

Per a qué en tais casos l'escenificació e'adigui perfectament ais dos mencionats ge-
neres teatrals i fins pugui realc.ar-los o bé intensificar-los, cal que el decorat no sigui
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massa realista; que suggereixi, mes aviat que concreti, la idea lírica de Fautor; que mes
aviat decanti cap a un cert simbolisme i cap a una relativa vaguetat on hi hagí marge per
a divagar, per tal que cada espectador ínterpreti l'escena segons les subtilitats i l'arrava-
tament d'aquells lirismes Fimpressionin, i, en fi, que l'emoció directa de Timprevist su-
pleixi a l'emoció imposada peí pintor realista. Aquests eón els principie de Gordon Craig.
Per tal de realitzar-los, aquest artista imagina la següent esquemática escenificado: dues
fermes en forma de mur, les quals podien ajuntar-se i formar un mar foral, esquema
estenografié d'un interior qualsevtilla: tote els interiors imaginables; o bé separar-se i
deixar un pas esquemátic que podia representar un portal, un carrer, etc. Aquests eren
els elements principáis i constants, per no dir únics, d'aquesta escenografía. Com elements
accesoris, una breu escalinata, un are aparellat, un arbre pintat i retallat, un teló que
representes un celatge o un esquema de paisatge muntanyós o marítim; absencia gairebé
total de mobles, de telons, de fermes accessóries, de tot altre element tradicionalment es-
cenográfic, i les dues úniques fermes en forma de muralla sempre acostant-se o separant-
se; ara aeparant-se molt, ara separant-oe poc.

No cal dir que en un fons tan simple, pintat sumáriament amb tong discretg o neutreB,
els actors vestits luxosament i llampant, o Iuxosament i neutra, o llampantment i amb
teles aspres, segons les necessitats de l'obra, havien de ressaltar mes que en TeBcenografia
realista; la mateixa acció dramática havia de destacar mes i cobrar majors unitat i sin-
tetisme que en la tradicional escenografía, la qual, en sobreposar-se ais personatges, en
prendre massa importancia, llevava importancia BIB veetits, i també ais gestos i ais sentiments
que els vestita enfundaven: la mise-en-scéne massa concreta, rica i insistent, massa real,
devorava una o váries bones facetes de l'acció dramática, la qual calia demostrar que
passa tant o mes que en tal lloc, en tais animes.

Aixó ja ho sentia Soler i Rovirosa quan en la conferencia de l'Ateneu deia: «Goethe,
en sus Entretiens, dice: »En general, las decoraciones deben tener una entonación favo-
rable a los trajes que se mueven en primer término. Si por acaso el decorador pinta un
salón rojo, amarillo o de entonación blanca, o bien un jardín verdoso, entonces los actores
deben tomar la precaución de evitar iguales tonos en sus trajes, porque si un actor se
presenta en un salón rojo con una casaca del mismo color, en muchas ocasiones su torso
desaparece o se confunde con el fondo, destacándose con exceso las piernas, si son de
color distinto.» Si bé aquesta prui'ja de composició colorística escenográfica no és ben bé
la concepció de Gordon Craig, va peí camí d'ésser-ho, i probablement en el moment en
que Soler i Rovirosa es feia seva aquella preocupació de Gcethe, el mateix Gordon Craig
l'hauria considerada definitiva.

Un cop posat el principi, cal aplicar-lo. I per aplicar el de Gordon Craig a l'escena,
cal ductilitzar-lo i diversificarlo segons la complexitat del teatre exigeix. Un principi
teatral o escenográfic és fonamentaiment com un principi psicológic, que en aplicar-lo
ningú no es pot desentendre de la complexa diversitat de la vida. Reflexe i réplica de la
vida mateixa, el teatre és art de manifestacions diverses i complexes. Així, dones, si bé
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cal admetre en principi que la innovado de Gordon Craig és d'un valor precios quan
Papliquem a Falta tragedia o al drama líric, no és una veritat escenográfica constant ni
absoluta. Tal autor, tal tragedia, o tal drama líric, admetran l'escenografia realista amb
tantes o mes probabilitats d'éxit que I'eecenografia idealíeticament esquematizada de
Gordon Craig. Tal altra tragedia, tal altre drama líric, serán millor escenificáis, mes in-
tensament realitzats, amb una escenificado mixta: tais escenes decorades realísticament,
tais altres escenes esquemáticament. Així mateix es podrá donar el cas, mes rar certa-
ment, que l'escenografia esquemática convingui total o parcialment a alguna obra de genere
menys elevat, i ádhuc a algún genere teatral baix, a alguna opereta, a alguna «gatada» o
astracanada, a una determinada escena de revue o de varietés; pero la comedia, el vodevil,
el drama de tesi i altres drames de tendéncies melodramátiques, particularment el Grand
Guignol, acceptaran correntment tan bé l'escenografia realista que, en la ¡inmensa majoria
deis casos, es podrá dir que és la méB adequada i la única que convé.

Hauria Soler i Rovirosa admés aquesta forma d'adaptació de Fescenografia moderna?
Del que déiem precedentment es deeprén que Soler hauria admes les dades de Gordon
Craig i que les hauria adaptat de faisó oportuna. Partint d'aquells principis craigians,
Soler i Rovirosa hauria certament fet prodigis. Pero encara és mes probable que, ben
personalment, sense seguir al peu de la lletra les orientacions de Gordon Craig ni de
ningú, en possessió deis nous elements llumínics i d'altres que la ciencia moderna li
hauria proporcionat, i que nosaltres no sospitem, aquell gran artista hauria creat una nova
escola, la qual, pero, no s'hauria pas assemblat a la moderna escola escenográfica russa,
ni a la italiana, ni molt menys a la de Martínez Sierra, sino mes aviat a les escoles
anglesa i francesa d'avangada, a la del Thcaire des Arts, a la del Vieux Colombier, amb-
dues de París, a la del Théátre du Moráis, de BruseHes. Gosaríem dir que s'hauria as-
semblat a la tendencia lírica que Oleguer Junyent inicia amb Topera de Rabaud Marouf,
savetier du Caire, estrenada fa pocs anys al Teatre Tívoli.

Les grans aptituds escenográfiques de Soler i Rovirosa foren posades al servei d'un
concepte escenográfic tan exigent com el que totes plegades sustenten les escoles esceno-
gráfiques d'avui. Soler sentía ele mateixos anhels d'intensitat escenográfica que ací i allá
s'exterioritzen en temptatives de sintetisme, de simbolisme, de surrealisme, de decorad-
visme i d'altres; pero, com déiem abans, els mitjans d'expresaió, la técnica, no eren, en
acabar el segle xix, els sovint massa convencionals de les escoles avan^ades d'avui dia,
sino la técnica realista. I bé, dones, amb aquesta técnica Soler serví el teatralisme tradi-
cional i el mes ambiciós d'ara, que és com si diguéssim que Soler sentía, i en certa
manera realitzava, l'escenografia del present fd'aquell seu present) i la del futur (del seu
futur). Els grans problemes d'intensitat escenográfica, Soler els resolia, arrepenjat en la
seva trac_a prodigiosa, per mitjá de la densitat i complexitat escenográfiques. La multi-
plicitat de sentiments que vol donar una certa escenografía moderna, Soler i Rovirosa la
resolia bo i abocant sobre les taules, no pas una punta d'aHusió de cada un d'aquests
sentiments, a la manera cubista, sino Fexpressió cabal i total de cada un d'aquests sen-
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timents. Quan, per exemple, havia ¿'escenificar Roma, ens donava la Roma d'un precís
moracnt imperial, amb tot el formiguer de passions particular», coHectives i ancestrals
que quilotaren la Ciutat Eterna, que prepararen els daltabaixos de l'evolució romana, que
establien, en un mot, el marc polimorficament sentimental on havia de desenrotllar-se
l'acció líricodramática imaginada per l'autor de la partitura Nerone. L'escenari del Teatre
Liceu devenia alesliores immens; Soler i Rovirosa hi combinava grans i petites fermes,
rampes, telons, Huma, encreuaments de fermes, estratagemes de perspectiva i composició,
trucs de color, etc.; i ens donava un panorama material i anímic d'aquella Roma que
Nerón trobá construida de maó* i que volia refer de marbre; ens dona l'escenari ben
saturat del romanisme — potser gens autcntic, pero en aquells moments l'únic romanisme —
on havien de fer ben adequadament la bullida les passions romanes imagina des i musi-
cades per Rubinstein. Aquelles escenificacions tan denses i complexes, on no ge sabia si
admirar mes la sensibilitat que el talent de l'escenograf, perqué tot plegat us meravellava
i no en podíeu destriar ele múltiples components, no eren pas el tipus de l'escenografia
que podríem qualificar d'ireíensa, per oposició a la mes superficial o mes lirnitadament
verista de la comedia, de l'opereta o de les obres de magia; quan calia, Soler sabia, no
obstant, condensar el seu lirisme escenográfíc en formules simpliñcades, mes acostades al
eintetisme modern. Pero en tais casos la tradició realista pesava tant, que avui dia que
els nostres ulls están avesats a les exagerades simplificacions de l'escenografia derivada de
la fórmula de Gordon Craig, aquelles simplificacions de Soler i Rovirosa ens semblarien
poc simples, i, en conseqüéncia, el sintetisme recercat en elles poc intens. En aixó som
mes aviat nosaltres qui estaríem equivócate, no pas Soler i Rovirosa. Perqué en la sim-
plicitat sintética de l'escenografia avantguardista que deriva de la fórmula craigiana,
sovint la intensitat, el sintetisme, els hi posem noaaltres: és una intenció que suposem a
l'escenograf i que aquest ja preestablece en la nostra imaginació abans de comencar el
seu treball. L'escenograf modern, el d'avanc,ada, confía molt en els efectes de la propa-
ganda convencionalista que la premsa, els llibres i els comentaris repórtate i reportáis
hauran produit en l'esperit del públie ciutadá. Prou sap que a aquest públie ell, l'esce-
nógraf, li dona molt poca cosa. I si bé quasi sempre l'escenógraf d"avanc,ada posa com
artista genial, aquesta posa és un de tants valore convencional» de la seva escenografía.
Eli está mes que conven^ut de que ni ell ni el eeu art no teñen res de genial, i que el
públie sap que en ell ni en la seva obra no hi ha res de genial, pero que cal posar com
a principi en aquest joc de convencions la ficció del geni escenográfic sí l'esperit d'in-
vestigació vol anar fine al capdavall de Fexperiéncia artística. Es tracta d'un contráete
tácit entre el públie que va a ésser sorprés i l'escenograf posat a sorprenedor.

Si Soler i Rovirosa hagués viscut fins ais nostres dies, probablement hauria inten-
sifícat o provat de intensificar certs moments de l'escenografia lírica segons les dades
craigíanes, pero és gairebé segur que no hauria caigut en simbolismes exagerats, i molt
menys degenerat cap a formules cubigtes o surrealistes. És probable que hauria practicat
1'apÜcació oportuna, no pas sistemática, de la troballa craigiana, sense moure's del realisme;
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sobretot sense recorrer al cabotinjeme, modernament tnolt utilitzat, de la reestilització mes
o menys decorativa de les dades realístiques.

Cal dir pero que Soler i Rovirosa no sembla pas haver establert un judici teatral
com aquella psicóstasis que ele escultors gótics solien representar al portal de les catedrals:
a la dreta, les animes bones, o de pes, les obres teatrafs destinades a la gloria de l'esceno-
grafía lírica o sintética; a l'esquerra les animes, les peces dolentes, condemnades a l'infern
de l'escenografía superficiahnent realista. Res d'aixó. Soler tenia prou gust i prou cultura
per a saber apreciar el talent literari o musical; pero, en arribar el moment d'esceno-
granar, ell no jutjava pas les obres teatrals per llur valúa literaria o musical, ni les jut-
java tampoc amb les seves personáis predileccions literáries o musicals, sino que les
apreciava segons la llur forc,a escenográfica; i les jutjava amb el seu personal gust i la
seva passió escenografistes. El teatre d'Ibsen, el de Benavente, el de Puig i Ferreter, el
de Caries Soldevila, per exemple, no hauxien commogut gens l'escenógraf Soler i Rovirosa;
el de Sardón, el de Guimerá, el de Pitarra, el de Shakespeare, el teatre musical, el me-
lodrama, aqueBts tipus teatrals sí que el commovien; l'hauria commogut, així mateix, el
Grand Guignol; i el teatre de magia Fengreacava, si bé no 1'entusiasmava: el considerava
un genere baix, una paparrucha. Pero observem que aquest desmenjament, aquest judici
sever no els aplicava Soler a la literatura ni a les idees, sino a l'escenografia. És per
aqüestes raone que de vegades produí escenificacions formidables, molt impressionants i
belles, ádhuc ben intenses i sintétiques, en el teatre de magia i en dramots i melodrames,
com és el caá de El Heredero de Belvedere.

Soler i RoviroBa planava sobre el teatre amb esperit purament escenografista: amb
una obra a escenografíar ais dits, fos simplemcnt literaria, fos musical, fos bona o fos
dolenta, copQava millor que ningú la síntesi definitiva, el que havia d'ésser la represen-
tació d'aquella obra. El nostre escenograf veía panorámicament en el temps i en Pespai
tot l'efecte teatral que es podia treure de tal obra, i veia i sabia, la manera de realitzar-la
amb éxit segur: era com un demiürg del teatre i totes les coses d'aquest petit cosmos eB-
taven en la seva pensa i en la 6eva má poderoses. Tenia el cop d'ull i el talent per a
concebir les escenificacions, i tot al seu voltant tenia l'organització técnica que li permetia
ordenar-Íes i portar-Íes a bona fi. En el teatre era totpoderós; feia i desfeia perqué, un
cop Fautor havia entregat l'obra a l'empresa, ell sabia tot el que calia a l'éxit literari o
musical de l'obra; ell sabia el que havia d'assegurar l'éxit de crítica i de públie; ho sabia,
des d'aquell moment, miUor que l'autor, millor que l'empresari, millor que la crítica i
millor que el púbtic. I tot aixó no ho sabia pas per simple instint, sino a consciéncia, amb
l'aplom de Farrista complet, de l'artista assaciadament expert. Soler sabia que ho sabia.
Si em en pogués quedar cap dubte, els seus escrits, ene que escassos, ens ho confirmarien
irrevocablement. I el gran Soler encara hauria fet mes BÍ hagués viscut mes anys; perqué
la seva obra és de perfecció ascendent i el seu esperit se'ns insinúa sovint renovador i
emprenedor sense defallences. Davant de la transformado escenografista deis nostres
temps, el nostre artista hauria reaccionat amb esperit inventor.
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Pero havem de jutjar Soler i Rovirosa tant per alió que pogué fer o insinúa, com
per alio que realitzá plenament, amb tot el temperament i amb l'empenta de tot el seu
passat. Des d'aquest punt de vista, l'obra escenográfica del mestre ha d'ésser qualificada
de realista. Soler i Rovirosa és un mestre de Tescenografia realista, al qual gairebé podem
considerar genial. En el futur de l'escenografía, quan la influencia de Gordon Craig i
de les escoles innovadores que en pervingueren será liquidada i els guanys ben garbellats de
les modernes tendéncies serán valore adquirits, l'escenografía realista recobrará, si bé no
tota la importancia perduda, una bona part: el realisme será, probablement, reutilitzat
amb éxit en deterniinades situacions escenográfiques, en tal o qual genere teatral. Ales-
liores l'obra de Soler i Rovirosa, tal com s'ha pogut conservar en teatrins, projectes
definitius, projectes tantejants, avantprojectes i esbossos, prendrá per a sempre mes un
gran relleu; será estudiada i analitzada, será sospesada i considerada en tot el seu valor;
será un exemple eficacíssini per ais escenógrafs futurs, será un exemple clássic com per
ais pintors de cavallet ho son els mestres deis museus. Entretant, mentre esperen) deis
professionals de l'escenografia aquesta revalorització, l'obra de Soler i Rovirosa será una
deu de delectacions per altra mena de bons connaisseurs.
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Sense pretendre enregistrar tota la producció escenográfica de Soler i Roviroga, i
potser alguna vegada citant amb dos noms diferents o semblants una sola obra, inten-
tarem ara fer la recensió deis decoráis píntate peí gran escenógraf. Les noticies que
havem pogut recollir, adés verbalment, adée escrites, son molt poc explícites: no se'ns diu
si el decorat de tal drama, de tal ópera o de tal ballet escenografiat durant la primera
época de Soler i Rovirosa, lio fou completament de nía d'ell o en coHaboració; quan
sc'ns diu que Soler i Rovirosa pinta part del decorat de l'obra tal o qual, rarament Be'ns
assabenta de quin deis actes o escenes fou l'escenografiat peí mestre. No som tampoc assa-
bentata del detall deis repertoris que Soler pinta pels teatres de fora, ni tan sois deis
repertoris d'ús corrent fets per a teatree barcelonins. No se'ns diu res deis fígurins. No
sabem qué s'ha fet d'aquests repertoris retrets i alabais per cronistes, crides i historiadors.
Tampoc no tenim noticia deis centenars de dibuixos fets del natural peí nostre biografíat.
No sabem on paren la majoria deis seus teatrins104. Com sí Soler i RoviroBa fos un artista
del segle X o de la cort deis reís azteques, es coneix relativament poc de la seva obra
preparatoria, molt menys de la seva obra definitiva, i gairebé res del seu coHoqui estétic
amb la realitat19".

Cal advertir també, que aquest catáleg de les obres de Soler i Rovirosa que donem
a continuado, no ha estat possible establir-lo per rigorós ordre cronologic, perqué la ma-
joria de les obres que l'integren no son datades ni hi ba indicis de la llur cronología.
Així, dones, suplirem l'ordre cronologic per un ordre alfabétic. És per totes aqüestes
raone que l'inventari de l'obra de Soler i Rovirosa, que ara anem a establir, sera per forga
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un inventari defectuós. D'aquesta precarietat. ara com ara invencible, demanem excuses
ais llegidors d'aquest llibre, i per tal d'aconseguir llur benevolenga gosarem dir-los-hi
que, si bé és un inventari incomplet, també és el mes complet que s'bagi format fine a
la data.

Abans d'acabar aqüestes ratlles precatalogals, volem advertir ais nostres lectora que
la ciutat de l'estrena de les obres escenografiades per Soler i Rovirosa se sobreentén
que és Barcelona, perqué és per ais teatres de la nostra ciutat que el mestre treballá
gairebé exclusivament. Així és que, per tal de no repetir enujosament el nom de Bar-
celona, el suprimim i el deixem sobreentés. Els decoráis que, per excepció, Soler i Ro-
virosa pinta per a teatres de fora Barcelona, els senyalem amb el nom de la població
que els encarregá i els retingué.

Per acabar, proposem al consultor del catáleg les Begüents abreviacions de mots que
cal for$oeament repetir molt sovint:

Virella = F. VIRELLA CASSAÑES: La Ópera en Barcelona.
decor. = decoració, decoracions, decorat.
T. = Teatre.
Mtre. = Mestre.
S. i R. = Soler i Rovirosa.
Muñoz Morillejo = MUÑOZ MOKILLEJO: La Escenografía Española.



CATÁLEG DE L'OBRA ESCENOGRÁFICA
DE FRANCESC SOLER I ROVIROSA

AlDA. Ópera en 4 actes, del Mtre. Verdi, estrenada en 16 d'abril de 1876

al T. Principal i de Beguida al T. Liceu.

S. i R. pinta la decor. del 1." acte, que representa un Temple egipci,
i la del 3." acte, que representa la Nit a les ribea del Nil. També féu els
figurina, els quala conserva la seva filia.

Pintaría el Temple egipci trca vegades: una peí T. Principal, altra
peí T. Liceu i, per fi, una variant que reataría inédita en el p rojee te defi-
nitiu que posseeix donya María Soler. Aquesta senyora posseeix també
un teatrí d'aquesta escenificació.

(Dada de S. Alarma, R. Moragues i Virella.)

ALCESTES. Ópera de Glück, estrenada al T. Líric.

Donya Mari a Soler posseeix un teatrí de l'escenificació d'aquesta

ANDREA. CHENIER. Ópera en 4 actes, estrenada al T. Liceu en el mes de novembre

de 1898. Música del Mtre. Umberto Giordano.

S. i R. pinta dues decor. per aquesta obra: el Jardí de 1'acte 1.™
i la Sala de la Convenció.

Donya María Soler posseeix alguna deis tea trina d'aquesta escenifi-

(Dades de R. Moragues.J

ATTILA. Drama líric en 3 actes, música del Mtre. Verdi, estrenat al T. Prin-

cipal el 15 de maig de 1847 i reestrenat al T. Liceu.

Donya Maria Soler posseeix l'esbós d'una decor. de Ruínea, la qual
pero, a judici del senyor Alarma, restaría inédita. No cal dir que el
decor. que S. i R. hagués pintat per aquesta ópera seria de bastants
anys posterior a la data de ¡'estrena al T. Principal.

(Dada de Virella.)
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AZULINA. Opereta del Mtre. Montfort , es trenada en el T. Circ Barcelonés

l 'any 1877. Era adaptació d 'una obra francesa t i tulada La

Filie de VAir.

S. i R. féu tot el decor. i ela figurina; aquesta ela conserva donya
María Soler. També conserva aquesta aenyora un teatrí de ¡'escenifi-
ca ció $ Azulina.

(Dades de Virella, de donya María Soler i de S. Alarma.)

C A Í N . Melodrama de Barr ionuevo, eetrenat al T. Novetats vers 1891 .

Decor. final, la qual repreaentava un Pont.
Donya María Soler poaseeix un teatrí d'aqucata escenificado.
(Dada de R. Moragues.)

C A R M E N . Ópera cómica en 4 actes, del Mtre . Bizet, estrenada al T. Líric

en 2 d'agost de 1881.

S. i R. pinta la decor. de l'acte 2.™

(Dada de R. Moragues.)

CASA CON DOS PUERTAS, Comedia en 3 jornadas, per Calderón de la Barca ; fou estre-

MALA DE GUARDAR. nada a Par ís per la Companyia Guer re ro -Mendoza ; pe r

aquesta companyia i en aquella ocasió pinta S. i R, una sola

decor., la qual representava u n Carrer de Toledo.

(Dada de Muñoz Morillejo.)

CLORINDA. Ballet fantástic, de gran espectacle, compost per Ricard Moragues,

música del Mtre . Manent , estrenat al T. Pr inc ipa l en 8 de

gener de 1881.

S. i R. féu tot el decor. d'aqueata obra, i Apelles Mestres dibuixá
ele figurina segons da dea de l'cscciiógraf. Ela figurina, molt bella, ca con-
serven a mana de donya María Soler. També poaeeeix aquesta aenyora
un projecte definitiu del Jardí nocturn d'aqueata obra, o que S. Alarma

C L Y M N E A . Ballet de gran espectacle, música del Mtre . Cosme Ribera , estrenat

al T. del Bon Ret i r en agost de 1878.

S. i R. féu tot el decor. i els figurina d'aqueata obra. Aquenta non
propietat de la senyora María Soler.

DE LA TERRA AL SOL. Opereta de'magia, lletra de J. MoleB i Cases, música del Mtre. Ni-
colau Manent, estrenada en el T. Tívoli en 1879. La lletra
fou vagament inspirada de Juli Verne. Degué ésser represa en
1885, perqué l'Almanac del Diario de Barcelona de 1886 en
parla com d'nna estrena i amb relativa extensió.
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S. i R. féu totes les nombrases decor. ¿'aquesta obra i també els
figurins, els quals es conserven en la familia de I'artista. L'Almanac
del Brusi parla de «once nuevas decoraciones de Soler y Rovirosa».

La filia del pintor poseeeix el projecte definítiu d'un teló curt que
representa un Carrer del Sol. Está datat de 1879 i es identifica! per
S. Alarma. També posseeix tres esbossos i un projecte de decor. per al
Palau del Sol. Possecix també altre projecte, aquest definitiu, per al
Jardí-palau de la Llunfl, i alguns teatrins.

El Museu del Teatre, de Barcelona, posseeix un projecte de decor.
per al 1." acte: representa els Terrats de Barcelona des de lea Cases
deis Canonges.

Muñoz Morillejo cita d'aquesta obra les següents decor.: Obser-
vatori a la nit en un lerrat, La Barceloneta, Teló curt, Paisatge llunar,
Palau de la Lluna i Laboratori de la llum solar.

(Dades (!<• Vireila i de Muñoz Morillejo.)

DE SANT POL AL POLO- Opereta de gran eepectacle, en 4 actes, de Josep Coll i Britapaja,
NORT. estrenada al T. Tívoli vers 1887.

S. i R. pinta tot el decor., el qual era abundant: almenys deu decor.
Donya María Soler, la seva filia, possecix un déla teatrins d'aquesta
esceniñcaeió.

(Dada de R. Moragues.)

DON CABLO. Ópera en 5 actes, del Mtre, Verdi, estrenada al T. Liceu en 27 de
gener de 1870.

R. Moragues recorda una decor. de S. i R. per aquesta obra, decor.
que representa una Placa de la ciutat de Valladolid. També S. i R.
pinta el Jardí de l'acte 1.", del qual la filia de Farrista conserva un bell
projecte definitiu. Aquest fou reproduit en el número especial de la re-
vista Hispania dedicat a S. i R. Posseeix també donya María Soler la
decor. i teatrí de l'acte 2."" que representa una Plac.a monumental
italiana. Aquesta decor. es troba aba mateix reproduída en el citat
número de la revista Hispania. També donya María Soler conserva un
projecte de decor. de Paisatge rocós per aquesta obra i un teatrí, el
de l'escenificació susdita de l'acte 2.°n fquadro 3.") que representa una
Plac.a monumental italiana. Aquest teatrí fou exhibit a l'exposició de
teatrins de S. i R. celebrada l'any 1927 a la sala de descans del T. Liceu.
Es troba reproduit en el llibre de Josep Francés.

(Dada de Vireila. En altres llocs es dona la data d'estrena de 1869.)

DON GIOVANNI. Ópera en 2 actes, de Mozart, estrenada al T. Principal en 18 de
desembre de 1849 i reestrenada al T. Liceu.

Per aquest darrer teatre S. i R. pinta quatre decor. d'aquesta
obra, que representen: un Jardí, un Ccmentiri amb l'estátua eqüestre
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del Comendador, un Interior de palau, i l'altra que R. M o ragúes, el
reportador d'aquesta noticia, no recorda bé.

Donya Maria Soler posaeeix un teatri de I'escenificació d'aquesta
obra.

(Dada de Virella.)

DON JUAN TENORIO. Melodrama de Josep Zorrilla.
Decor. que representen: un Cementiri, THostal del Laurel, un

Carrer, Interior del palau de don Joan, la Torre del Oro, de Sevilla
(foret), Í l'Apoteosi final. Lee -i- decor. per al T. Novetats.

Per al T. Romea: Cementiri i Apoteosi.
Per a la Companyia Guerrero-Mendoza, de Madrid, decor. de

Carrer.
La senyora Maria Soler conserva un teatri del Don Juan Tenorio

destinat a Madrid. És el que correspon a l'acte 2.™
Deis tcatrins, un almcnys figura a l'exposició de teatrins de S. i R.

que fou oberta en 1927 a la sala de descans del T. Liceu, i es troba
reproduit en el 11 ib re de Josep Francés: és un Cementiri. També la
filia del mestre posseeix tres projectes de decor. de Cementiri, dos per
al Don Juan Tenorio del T. Romea i un per al T. Circ Barcelonés;
aquest darrer dalat de 1877. Muñoz Morillejo reprodueix un projecte
definitiu de decor. de Carrer.

La Biblioteca del Muaeu del Pare de la Ciutadella posaeeix un pro-
jecte de decor. del 1." quadro, inedit, fet al llapis, demés d'un projecte
de decor. de Carrer.

(Dades de R, Mor agües i S. Alarma.)

DON SEBASTIANO. Ópera en 5 acteB, del Mtre. Donizetti, estrenada en 1848 al T. Prin-
cipal i reestrenada al T. Liceu en 1869.
Diu S. Alarma que aquesta escenificació era particular me nt admi-

rable peí e r a n partit que S. i R. tragué de lea formes.
De 1869 seria el decor. que S. i R. féu per al Don Sebastiano.

R. Moragues només recorda una decor. que re presenta va el Port de
Lisboa.

(Dades de Virella i R. Moragues.)

E L AMIGO FRITZ. Comedia en 3 actes, estrenada al T. Novetats. Escenificació d'una
noveHa d'Erkmann-Chatrian.
Sois tenim noticia d'una decor. pintada per S. i R. per aquesta

obra, decor. que representava unes Arquitectures entre jardins.
(Dada de R. Moragues.)

E L ÁNGEL GUARDIÁN. (Citat per Muñoz Morillejo.)

E L C A N T DE LA M A R - Cf. Lo CANT DE LA MABSELLESA.

SELLESA.
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E L CASTELL DELS TRES Cf. Lo CASTELL DELS TKES DRAGONS.

DRAGONS.

E L CASTILLO DE BAZA. Segona Muñoz Morillcjo, S. i R. pintaría el decor. d'aquesta obra
vera l'any 1860, pero en coHaboració amb Joan BaUester.

E L COMTE ARNAU. Cf. Lo COMTE ARNAU.

E L HEREDERO DE BEL- Melodrama de magia, adaptat d'una noveHa de Valter Scott per

VEJJERE. Moreno Gil, estrenat al T. Novetats en 1888.

R. Moraguca recorda una decor. d'aqueata obra que representara
un Interior de casa noble, el 8ostre del qual e'ab&ixava i aisafava un
dels personatgeg del melodrama.

Donya María Soler posseeix el projecte definitiu de la decor. de
l'Exterior d'un palau iHuminat per la Lluna, datat de 1888, deméa d'un
teatrí.

(Dades de donya María Soler i de R. Moragues.)

E L HlJO DE LA NOCHE. Segons Muñoz Morillejo, el decor. d'aquesta obra el pintaría
S. Í R. vera 1860.

E L HÚSAR. Opereta cómica francesa que amb el títol de Les vingt et huit jours

de Clairette música el compositor francés Verney. Fou estre-

nada al T. Tívoli vers 1894, traduiida al castella.

Decor. del 1." acte, la qual representa el Pati d'una caaerna.

Donya María Soler posseeix un teatrí d'aquesta escenificado.

(Dades de R. Moragues.)

E L MÁGICO PRODIGIOSO. Drama en 3 jornadas, de Calderón de la Barca.

Per aquesta obra S. i R. només pinta els projectes.
(Dada de R. Moragues.)

E L MANGO DE LA SAR- D'aquesta obra només en coneixem el títol, donat peí Diccionario

TEN. Enciclop. Hisp.-Americano.

E L MONJO NEGRE. Cf. Lo MONJO NEGRE.

E L MORO BENANÍ. Simplem«nt citada aquesta cacenificació per Muñoz Morillejo.

E L PAÍS DE L'OLLA. Cf. Lo PAÍS DE L'OLLA.

E L PONT DEL DIABLE. Cf. Lo PONT DEL DIABLE.

E L R E L L O T G E DEL Cf. Lo RELLOTCE DEL MONTSENY.

MoNTSENY.
93
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E L SECRET DELS SAVIS. Cf. Lo SECHET DELS SAVIS.

E L TESTAMENTO DE UN Cf. LA MAGIA NUEVA.

BRUJO.

E L TULIPÁN DE LOS Opereta de gran cspectacle, música del compositor Gabriel Balart,
MARES. estrenada ec 1871.

S. i R. i Pía, associate, pintaren tot el decor. d'aquesta obra, el qual
sembla que fou copiós. El piularen en el taller ele Sabadell, <m ea refu-
giaren quan fugiren de l'epidémia de febre groga que s'havia decíarat
a Barcelona. La data d'aqüestes decor. era de poquee setmanes ante-
rior a la de I'eatrena.

(Dados de Muñoz Morillejo, de Virclla i les verbals de moltex altres
persones.)

E L ZAPATERO Y EL Drama en 4 actea, de Josep Zorrilla.
REY, Notnés tenim noticia d'una sola decor. d'aquesta obra pintada per

S. i R. Aquesta decor. representava el Caatell de Montiel.
Donya María Soler poaaeeix un teatrí d'aquesta csceniñcació.
(Dada de R. Moragues.)

E N PÓLVORA. Drama en 3 acles, d'Ángel Guimerá, estrenat al T. de Novetats
vers 1894.
Decor. d'Interior d'una fábrica.
(Dada de R. Moragues.)

EXCELSIOR. Ballet de gran espectacle, música del Mtre. Marenco, estrenat en
1888 al T. Novélate i représ al T. Liceu vers 1899.
S. i R. piíuá per al T. Novetats tot el decor. d'aquesta obra, el qual

consta va d'unes deu decor.
La senyora María Soler poaseeix un teatrí.
(Dada de R. Moragues.)

FALSTAFF. Ópera en 4 actea, del Mtre. Verdi, estrenada en el T. Liceu en
novembre 1895.
S. i R. pinta per aquesta obra trea decor.: Interior de ¡"hostal de la

Jarretiere, Pare de Windaor i Jardí de la casa de Ford. La Ilustración Ar-
tística (1896, pág. 310) reproduí aqüestes decor. en dibuixos del senyor
N. Vázquez. En la Biblioteca del Museu de la Ciutadella es conserva un
projecte de teló d'aquesta obra.

La senyora Maria Soler conserva dos teatrins, ela dels quadros 3." i
4." de Pacte 2.on; ambdóa figuraren a l'exposició de teatrins de S. i R.
celebrada l'any 1927 a la sala de descans del T. Liceu, i es troben repro-
duits en el llibre de Joaep Francés. La filia del mestre posseeix també
alguna croquis de la decor. del Pare i un altre en blanc i negre de la
decor. de l'Hoatal. Son datats de 1895, i foren identificáis per Salvador
Alarma.

(Dada de R. Moragues.)
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FLAMA Ó L A H I J A DEL Ballet, estrenat al T. Liceu,

FUEGO. (Dada de Joan Maragatl.)

GlROFLÉ-GlROFLÁ. Opereta francesa de gran espectacle, estrenada en 1874 al T. Prin-

cipal, música del Mtre. Lecoq, traduida o adaptada no sabem
si a la Uengua catalana o a la castellana. L'adaptador o tra-
ductor hem sentit dir si era En Coll i Britapaja.
Totes lea decor., molt nombrases, fonsn pintades per S. i R.
Donya María Soler posseeix algún deis teatrina.
(Dades de R. Moragues i del mateix S. i R.)

IFIGÉNIA IN AULIDA, ópera en 4 actes, de Glück, estrenada al T. Liceu en abril

de 1900.

S. i R. pinta la decor. de Facte 2.™, un Interior de casa grega.

(Dada de R. Moragues.)

I L B A R B I E R E DI SIVI- Ópera bufa en 2 actes, de Rossini, estrenada en 16 de juliol

GLIA. de 1818 al T. Pr inc ipa l i molt mes t a rd al Liceu.

S. i R. pinta la decor. de Carrer del I . " acte, la qual encara es con-
serva, ene que molt descolorida.

(Dades de Virella i R. Moragues.)

I L GUARANÍ (O GUA- ópera en 4 actes, del Mtre. A. Cario Gómez, estrenada al T. Liceu

RANY). en 1." de marc, de 1876.

S. i R. féu per a U Guaraní una decor. almenys, la qual representava
una Sala de palaii i ara serveix al T. Liceu per a Rigoletto.

(Dades de Virella i R. Moragues.)

I L PROFETA. Ópera en 5 actes, del Mtre. Meyerbeer, estrenada al T. Liceu en

31 de gener de 1863.

Existeix en la coHecció de donya María Soler el tanteig de la decor.
de Sala noble d'aquesta opera, segons identificació de S. Alarma, Está
datat de l'any 1865.

(Dada de Virella.)

I L R E DI LAHORE. NO sabem d'aquesta obra sino que donya María Soler poBseebc dos
projectes de decor. de Paisatge amb una temples brama ni es cls quals
Salvador Alarma identifica com escenificacions d'aquesta obra.

I L TROVATORE. Ópera en 4 actes, del Mtre. Verdi, estrenada en 20 de maig de 1854

en el T. Liceu.

S. i R. pintarla por a l'esceniíícació de / / Trovalore, alguns anys des-
prés de l'estrena al Liceu. R. Moragues només recorda, de S. i R., la
decor. de la Cova de l'acte 2.""

La aenyora Maria Soler poaseeix el projecte de decor. de la Cova
suadita, identificada per S. Alarma.

(Dada de Virella.)
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J E N N T , Melodrama arreglat de l 'angles pe r Vidal i Valenc iano; 8 acteB,

estrenat al T. Novetats vera 1890.

D'aquesta obra només es cita l'cscena de l'eacalament d'una altíssima
torre, problema escenográfic molt enginyosament resolt per S. i R.
(Cf. nota 172).

Donya María Soler posseeix un teatrí d'aquesta escenificació, correa-
ponent a 1'escenificació de l'acte 8.°; figura a l'exposició de teatrins de
S. i R. celebrada l'any 1927 al T. Liceu, i es troba reproduit en el llibre
de Joeep Francés.

(Dada de R. Moragues.)

J E S Ú S DE N A Z A R E T H . Drama d'Angel Guimerá , es t renat en 1895 en el T. Novetats.

S. i R. pinta les dues decor. que representen el Llac de Cafarnaüm,
en el 1." acte, i l'Interior de l'hipogeu de Llátzer, de l'acte 2.""

Donya Maria posseeix do§ eaboasos i un projecte defínitiu d'una
decor. que representa l'Interior d'un edifici monumental roma, el qual
podria ésser el Pretori del Jesús de Nazareth, de Guimera. També pos-
seeix un teatrí i un esbós de la decor. de la Cova de l'acte 2.°n d'aquest
drama. L'esbós de la decor. del Pretori está datat de 1895, i l'esbós de
la decor. de la Cova ho es de 1894. £1 teatrí correepon al quadro 4.rt

de l'acte 2.-n Figura a I'exposició de teatrins de S. i R. celebrada l'any
1927 al T. Liceu, i es troba reproduit en el llibre de Joaep Francés.

(Dada de R. Moragues.)

JUDAS DE K E R I O T H . Drama de Freder ic Soler, estrenat al T. Romea en 1889 ( ? ) .

R. Moragues recorda de S. i R. només la decor. de Bosc. Féu també
la del Sanedrí.

Donya Maria Soler posaeeix el projecte definitiu i un eabós de la
decor. del Sanedrí, datat aqucll de 1889, demés d'un teatrí.

L A ALMONEDA D E L DÍA- Opereta de magia, de Rafael M." Liern , estrenada en el T. Pr in-

BLO. cipal cap al mes d 'octubre de 1878, reest renada al T. Circ

Rarcelonés vers 1888.

S. i R. féu tot el copiós decor. i els figurina.
Donya María Soler posseeix el projecte defínitiu de la decor. que

representava Arquitecturas entre jardina, on tota cosa aparenta éaaer
construida amb elementa comestibles; éa datat de 1878. També posseeix
els figurina i un teatrí.

(Dades de S. Alarma i R. Moragues.)

L A R O J A . Drama en 3 actes, d'Angel Guimerá , estrenat cap a l 'any 1890

en el T. NovetatB.

Decor. d'Ermita al cim d'una muñían y a, i altra que representava
un Bosc.

La senyora Maria Soler possecix un teatrí.
(Dada de R. Moragues.)
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LA LOCA DE LOS ALPES. Cf. MARÍA MEJJOTTE.

LA MAGIA NUEVA. Aquest és el títol segon de la comedia de magia titulada El Tes-
lamento de un Brujo. S. i R. era empresari d'aquest gran es-
pectacle, probablement el mes escenográficament luxós del sen
tcmps, Abans d'estrenar El Testamento de un Brujo, S. i R.
renyí amb Fautor de la lletra; aleshores, a base de l'esceno-
grafía i figurins ja acábate, un altre literat escriví una nova
obra de magia, la qual fou titulada La Magia Nueva, i fou
estrenada a Madrid l'any 1876, en el T. del Circo. Després
de la segona representado el teatre s'ineendiá i es perderen
l'esccnografia i els trajos; només se salvaren els figurins, els
quals son propietat de donya María Soler i porten encara la
marca del tripijoc que hagueren de Bortejar en ocasió de
Pincendi. Muñoz Morillejo diu que fou La Magia Nueva el
primer títol d'aquesta escenificació.

La filia del meatre escenógiuf possecix dos teatrins del quadro 1." de
l'acte 1." i del quadro 9.* de l'acte 2.™ Ambdós figuraren a 1'exposkió
de teatrins de S. i R. celebrada l'any 1927 a la sala de descans del
T. Liceu, i es troben reproduits en el llibrc de Josep Francés. També
possecix donya María els projectes definitius d'un teló curt que repre-
senta un Carrer roma a la nit, datat de 1875; a Urea lrca que representen
un Fati senyoríal i dos Laboratorio de física, o interiora de la casa d'un
home de ciencia: l'un d'ella sembla variant de l'altre i está datat de 1874.

El senyor Salvador Alarma, que és qui identifica aqueste projectes,
crcu que un d'ella és inédit. Ambdós son admirables, potser peí damunt
de Faltra producció de S. i R. Altre projecte definitiu en aquesta coHec-
ció és un que representa un Pati. També posseeix donya María Soler un
teatrí de La Magia Nueva.

Muñoz Morillejo cita d'aquesta obra les decor. aegüents: Ruines
d'un convent, Sala, Casa pairal, Ruines de Pompeia, Despatx d'un metge
{probablement la decor. que donem com UD interior de Laboratori), El
país deis infante, Interior de masia, Palau de les hores i un Llac, el
qual S. i R. resolgué realísticament amb miralls. Muñoz Morillejo repro-
dueix els dos projectes definitius de Patis.

Diu aquest mateix autor que S. i R. féu per duplicat l'escenograna
i figurina de La Magia Nueva, qo que no és versemblant sino pele figurins.

La revista Híspanla reproduí el projecte definitiu d'un teló curt que
representa un Interior; mes ben reproduít es troba encara en la Ilustra-
ción Artística del 29 de maig de 1893. Aquest projecte es troba a mans
de donya María Soler. Figura en una exposició d'art celebrada en 1893
a l'Ateneu Barcelonés.

Sembla que bona parí de l'escenografia o deis figurins estaría 11 esta
molt abans del dia de l'cstrcna, perqué hi han projectes d'aquesta obra
datats de 1872.
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LA PASSIÓ. Melodrama sacre, estrenat al T. Liceu en l'any 1869 i représ en

tempg de Quaresma durant forces anys consecutius.
Decor. del Pretori. Se'n conserva el projecte definitiu, datat de 1869,

en poder de donya María Soler. Fou reproduit en el número de la
revista Hispania dedicat a S. i R. i en l'obra de Muñoz Morillejo. També
posseeix donya María Soler un projecte de decor. de Carrer i el projecte
definitiu per a la decor. de la Casa de la Ver ge, datat de 1880.

LA PATA DE CABRA. Comedia de magia, en 5 actes, estrenada en el T. Liceu.

S. i R. pinta totes les decor. d'aquesta obra: unes catorze. La geva
filia posseeix un teatrí.

(Dada de R. Moragues.)

LA PORTERA DE LA FÁ- Melodrama en 5 actes, de Xavier de Montépin, estrenat vers 1899

BRICA. al T. Novetats.

Dues decor.: una Casa en conslrucció i Incendi (Tuna fábrica,
(Dada de R. Mor agües.)

L A R E D O M A E N C A N - Comedia de magia en 4 actes, es t renada en 1874 al T. Pr inc ipa l .

TADA. Obnt dUartzenbusch, arreglada per S. i R.

S. i R. pinta tot el decor. d'aquesta obra: unes catorze decor., i
per primera vegada féu aplicado escenográfica de l'anomenada 11 um
D.ummond. Muñoz Morillejn cila lea segücnts: Entrada al poblé, El
castell, L'ocellera.

Donya María Soler posseeix algún deis teatrins; un d'ells (acte 2.°",
quadro 7.*) figura en l'exposició de teatrins de S. i R. organitzada
l'any 1927 a la sala de descans del T. Liceu. Es troba reproduit en
el llibre de losep Francés. També posseeix donya María varis projec-
tes definitius de decor. que representen: Interior d'un castell arru'ínat,
un Saló, l'Exterior d'un castell en IB nit (3." acte), datal de 1873, el
Claustre del nigromántic en la nit (acte 1.", quadro 2.™), quatre petits
esbossos i els figurina.

(Dades de R. Moragues, Muñoz Morillejo i S. Alarma.)

LA RONDALLA DE L'IN- Drama en 3 actes, de Frederic Soler, estrenat al T. Romea

FERN. vers 1894.

Decor. que representa Tlnterior d'un castell.
(Dada de R. Moragues.)

LA SIRENA. Drama de J. Pin i Soler, en 5 actes, estrenat al T. Novetats

vers 1891.

Decor.: Bohío de Cárdenas, A les porte» del fossar, Port de la costa
catalana, Despatx comercial, Coherta d'un vaixell negrer (amb movi-
ment de bordades),
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La filia del meetre conserva els teatrins eorresponents ais acte§ 1."
i 4." També posseeix un projecte de decor. que representa l'Interior
d'un ingenio cuba, probablement el Bohío de Cárdenas; eata datat de
1891. Ele tcatrins deis actes 1." i 5.* figuraren a l'cxposició de te a trina
de S. i R. celebrada l'any 1927 al T. Liceu, i es troben reproduits en el
llibre de Jasep Francés.

(Dada de R. Moragues.)

LAS MONJAS DE SANT Drama de gran espectacle, en 4 actes, per Ángel Guimerá, estrenat
AYMANT. l'any 1895 al T. Novetats.

Cinc decor. per al 4." acte: Exterior de la mesquita d'Omar, Mura-
Hcs de .Jerusalem, Paisatge de Jerusalem, Porta d'Efra'ím i Interior del
Sant Sepulcre.

La Ilustración Artística reproduí copia, dibubcada a la ploma per
J. Pasaos, del decor. il'aquesta obra (vol. any 1895, pág. 323).

Donya María Soler posseeix tres tanteigs i un projecte deünitiu de
la decor. del Sant Sepiliere, un tanteig i un projecte definitiu del teló
curt que representa les Muralles de Jerusalem a la claror de la Lluna,
i un projecte definitiu per al Teló curt de rúltim acte; també posseeix
un teatrí.

IIdentificación* dn S. Alarma.)

LA THAVIATTA. Cf. THAVIATA.

LA VIRGEN DEL MAR. Opereta en 3 actes, estrenada l'any 1880 o 1890 al T. Tívoli.

Donya María Soler posseeix un projecte de decot. de Fabrica incen-
diada, datat de 1880, i un teatrí.

(Identificado de S. Alarma.)

LA VIRGEN DEL PILAR. Opereta de gran espectacle, música de Joaquim Vehils, estrenada
en 1880 al T. Tívoli.

L'Almanac del Brusi diu que hi figuraven set decor. de S. i R.
Donya María Soler posseeix tres projectes definitius: un que repre-

senta un Interior (teló curt), datat de 1879; altre que representa una
Ciutat aragonesa mig arruinada, invadida per les tropes napoleóniques;
aquesta és potser la única decor. on S. i R. representa els actors; el tercer
projecte representa una Trinxera. També posseeix un teatrí.

{Identificado de S. Alarma.)

LA WALQUÍRIA. Drama líric en 3 actes, de Wagner, estrenat al T. Liceu l'any 1898.

S. i R. pinta la decor. de l'acte primer: Interior de la casa de
Hunding. El teatrí es conserva en poder de donya María Soler.

La Ilustración Artística (any 1899, pág. 93) reprodueix aquesta de-
coració en copia dibuixada per J. Passos, Es conserva i continua fent
el seu nervei al T. Liceu.
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LES CENT DONZELLES. Opereta adaptada de Lecoq per Joaep Coll i Britapaja, estrenada

en el T. Circ Barcelonés en 1873.

LES MONGES DE SANT

AYMANT.

S. i R. féu tot el decor. i ela figurina, ele tjuals <
María Soler.

(Dades de donya Mario, Soler i Salvador Alarma.)

Cf. LAS MONJAS DE SANT AYMANT.

. donya

Lo C A N T DE LA MARSE- Opereta de Capmany i Moles, música del Mtre. Nicolau Manent ,

LLESA. estrenada en juny de 1877 en el T. Tívolí .

S. i R. féu probablement tot el decor., i és segur que féu ele figu-
riñe, ele quala conserva donya Maria Soler,

(Dades de Virella, de S. i R., de donya Maria Soler i del «Diario
de Barcelona».)

Lo CASTELL DELS TRES Comedia bufa en 2 actes, de Frederic Soler, estrenada al T. Odeon

D R A G O N S .

Lo C O M T E ARNAU,

LOHÓKELI.

en abril de 1865.

S. i K. degué fer tot el decor. i ée segur que féu ele figurina, ele
quals conserva donya Maria Soler. També conserva aquesta eenyora un
déla teatrins de l'eecenificació de Lo Castell dels Tres Dragons.

(Dades de S. i R. i de donya Maria Soler.)

Drama en 3 actes, de Freder ic Soler, estrenat al T. Romea vera

1900, després de la mor t del dramaturg .

S. i R. féu les trea decor. d'aquesta obra; la dañera prodacció
de S. i R., segone certs autora, co que no sembla cert, doñee a juí d'altres
autors, la darrera producció del mestre seria Tristano e isotta. L'eece-
nificació del drama de Pitarra susdit seria la penúltima eacenificació
de S. i R.

La senyora Maria Soler posseeix un teatrí, el de l'eecenificació del
quadro 2.on de 1'actc 2.on; figura a l'exposició de teatrins de S. i R. cele-
brada l'any 1927 a la sala de descane del T. Liceu, i es troba reproduit
en el llibre de Josep Francés.

(Dades de R. Moragues, Muñoz Morillejo i S. Alarma.)

Ballet de gran espectacle, música del Mtre . Guelfo Mazzi, estrenat

al T. Tívoli en 1882.

Diu l'Almanac del Brusi que S. i R. féu el decor. i els figurina.
El número de la revista Hispania dedicat a S. i R. reprodueix el

Paisatgc rocós (teló curt) del 1." acte.
La filia del mestre conserva un teatrí i els figurina, i la Biblioteca

del Muacu del Pare de la Ciutadella ponseeix un projeóte de decor. datat
en 1878.
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Lo M O N J O NEGRE. Drama en 3 artes, d'En Pitarra, estrenat al T. Romea.

El senyor R. Moragues creu que S. í R. uomés pinta una decor. que
representava un Interior de convent, o, mes ben dit, una doble decor.
del convent abana i després de la seva ruina.

(Dades de R. Moragues i Aureli Capmany.)

Lo PAÍS DE L 'OLLA. Revista en 4 actes, lletra i música de Josep Coll i Britapaja, estre-

nada al T. Tívoli en 9 d'octuhre de 1886 i represa en 1891.
S. i R. fén els decor. per ais episodis d'actualitat, que represen-

taven: les Inundacions de Consuegra, el Topament de trena de Quinta-
nilleja i ele Terratrémols d'Andalusia; pero les féu quan robra fou
represa.

(Bodes de R. Moragues.)

Lo P O N T DEL DIABLE. Melodrama d'espectacle, obra de Feliu i Codina; fou estrenat al

T. Circ Barcelonés el 31 de marg de 1877.

S. i R. pinta la decor. que representa el Pont del Diable, de Mar-
torell, segons recorda R. Moragues; pero és probable que es pintes
mes. Els qtiadros 9.* i 10.* foren pintats per Marian Carreres. S. i R. féu
els figurilla, els quals conserva la seva filia, cionya Maria, junt amb un
teatrí d'aquesta esceniñeació.

El crític que signa A. en la Ilustración Artística, no qualifica paa
aquesta obra de melodrama, sino d'opereta.

(Dades del mateix S. i R. i de VAlmanac del «Diario de Barcelona».)

L o R E L L O T C E DEL Opereta de magia, música del Mtre. Nicolau Manent, estrenada

MONTSENY. en juliol de 1878 al T. Tívoli.

S. i R. pinta tot el decor.: mes de deu ¿lecor.
Diu el Brusi que de totes aqüestes decor., la que produí major

sctisació fou la que representava el Port de Barcelona.
També S. i R. projectá els nombremos figurina d'aquesta obra. Es

troben en poder de la filia de l'artista, junt amb algún deis teatrins.
(Dades de FAlmanac del «Diario de Barcelona* i de R. Moragues.)

Lo RÚSTICH BERTOLDO. NO sabem sino que S. i R. pinta per a l'escenificació d'aquesta obra.
(Dada del «Diccionario Encidop. Hisp.-Amer.»)

Los DINEROS DEL SA- Opereta en 2 actes, del Mtre. Chapí.

CRISTÁN. Una sola decor. recorda el senyor Moragues: un Interior.

Lo SECRET DELS SAVIS. NO sabem on fou estrenada aquesta obra, ni qui en fou l'autor, ni
quín carácter tingué. Sois sabem que en la Biblioteca del Museu de la
Ciutadella hi han apunts al llapis deis 1." i 2.°" quadros de l'acte 1.", i
están datats en 21 d'octubre de 1881. Tal vegada aquesta obra no arriba
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Los HÉROES DEL BRUCH. Melodrama, d'Antoni Ferrer i Codina, estrenat al T. Novetats
vers 1893.

Decor. d'El Bruc, amb la muntanya de Montserrat al fona.
Donya María Soler posseeix un teatrí, el que correapon a rcacenin-

cació de 1'acte 5.*; figura a l'exposició de teatrins de S. i R. celebrada
l'any 1927 a la sala de descans del T. Liceu, i ea troba reproduít en el
llibre de Josep Francés.

(Dada de R. Moragues.)

Los MAGYABES. Opereta en 3 acles, arreglada del francés, estrenada vers 1854 o
1855, en el T. deis Campos Elíseos.
Decor. d'HoBtal, una de lea primerea, sino la primera, pintada

per S. i R. Ella decidí el pare del gran eecenógraf a autoritzar a aquest
a abandonar e! comer*; i dedicar-sc a ]'escenografía. Joan Balleater féu
altres decor. per aquesta obra.

Lo SOMNI DAURAT. Opereta de gran espeetacle.

Sembla que aqueat decor. fou pintat al taller de Sabadell, proba-
ble ment en coHaboració amb Francesc Pía.

(Dada de Muñoz Moñüejo.)

Los POLVOS DE LA MA- Comedia de magia arreglada de La Poudre de Perlepinplin, eetre-
DRE CELESTINA. nada probablement en el T. Tívoli.

Segona Muñoz Morillejo, S. i R. pinta el decor. d'aqueeta obra en
coHaboració amb Josep Píanelia i amb Marian Carreree; no diu ai
totea lea decor. en coHaboració o bé si cada un deis tres artiatea pinta
un número de decor. Aixó darrer ée el mes probable i el que BOI
succeir en tais casos.

Los SOBRINOS DEL CA- Opereta inspirada en la noveHa de Juli Verne. Quatre actes i
PITAN GRANT. música del Mtre. Caballero; estrenada al T. Tívoli vers 1877.

S. i R. pinta la decor. que representa va el Fon* del mar i potser
alguna altra.

(Dada de R. Moragues.)

MACBETH. Ópera fantástica, en 4 actes, del Mtre. Verdi, estrenada al T. Liceu
en 1 de juliol de 1848.
Donya María Soler poBseeix un teatrí.
(Dada de Virella.)

MARÍA DE MAGDALA. Drama sacre, d'Antoni Ferrer i Codina, estrenat al T. de No-
vetats vers l'any 1891.
Decor. que re presenta va el Cal vari.
(Dada de R. Moragues.)
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MARÍA MENOTTE ó LA Melodrama en un próleg i 5 actes; adaptació del francés per Vidal
LOCA DE LOS ALPES, i Valenciano. Fou estrenat al T. Novetats.

Decor. de Paisatge muntanyóa.
(Dada de R. Moragues.)

MARÍA ROSA. Drama en 3 actes, per Ángel Guimerá, estrenat al T. Novetats

vers 1894.

Decor. del 1." acte, la qual representa una Carretera en cona-

Miss HELYETT.

MlSS ROBINSON.

NERONE.

Dooya María Soler posseix un teatri.

Opereta en 3 actes, del Mtre. Audran, arreglada a l'espanyol per
Salvador M.' Granes; estrenada al T. Tívoli vera 1893.

Tres decor.
Donya María Soler posaeeú
(Dades de R. Moragues.)

un deis teatrine.

icteB, estrenada vera 1893 enOpereta de gran espectacle en 3
el T, Tívoli.

Totes les decor.: almcnys eren deu, de mes d"un Teló de boca espe-
cialment pinlat per aquesta obra.

Donya María Soler posseeix tres esbossos per a la decor. ñnal i dos
p rojee tes definí tiu§, que representen un Jardí amb arquitecturas i un»
Selva verge (teló curt). Un d'aqueBts projectes está datat de 1893. També
posseeix donya María l'esbós del Teló de boca i un teatrí.

(Dades de S. Alarma i R. Moragues.)

Ópera en 4 actes, del Mtre, Antoni Rubinstein, estrenada al T. Li-
ceu a les darreries de 1897.

S. i R. pinta cinc decor. d'aquesta obra: l'Interior i l'Exterior del
temple d'Evandre, l'Interior de la casa de Poppea, Paisatge amb Un
aqüeducte i l'Incendi de Roma. Aqüestes cinc decor., copia des a la
ploma peí dibuixant J. Paseos, es troben reproduüdes en el núm. del 7
de febrer de 1898 de la Ilustración Artística.

En la Biblioteca del Museu de la Ciutadella hi ha un projecte inédit
de decor. de Nerone. Donya María Soler conserva un deis teatrins
d'aquesta escenificació, un projecte de decor. de Placa pública, un esbós
de la decor. de la Casa de Poppea i el projecte definitiu de la decor. de
l'Incendi de Roma. En l'Exposició del Teatre, celebrada a Montjuic
l'any 1930, hi havia un teatrí amb la decor. del Panorama de Roma; i
a l'exposició de teatrins de S. i R. celebrada l'any 1927 al T. Líceu, hi
havia l'altre (acte 2.™, quadro 2.™1) ; aquest es troba reproduit en el
llibre de Josep Francés.

(Dada de donya María Soler.)
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NUESTRA SEÑOBA DE Melodrama musical en 3 actes i 10 decor., basat en la noveHa de
PARÍS. Víctor Hugo. El llibret era de Calixte Navarro; la música era

del Mtre. Giró. Fou estrenat al T. Novetats l'any 1897.
Duea decor. de Pacte 3.", les yuals representaven l'Exterior i Tinte-

rior d'una de les torres de la catedral de París.
El nóm. de 24 de raaig de 1897 de la Ilustración Artística, repro-

dueix la decor. de l'Exterior de la catedral.
Donya Marta Soler posseeix un teatrí.
(Dada de R. Moragues.)

ORFEO. Ópera de Glück, estrenada al Teatre Líric.
Donya Maria Soler en posseeix un teatrí.

PARTHÉNOPE. Ballet fantástic de gran eepectacle, música del Mtre. Guelfo Mazzi;
estrenat en juny de 1884 al T. Tívoli.

S. i R. pinta tot el decor. Muñoz Moriliejo cita d'aquesta escenifi-
cació les deeor. següenta: El fons del mar, Amiga cíutat azteca, El descrt
de Sahara (un deis mes bella projectee definitius de S. i R.), Viatge a
la Xina, Bosc secular del nord d'Europa. S. i R. féu també els figurina
i fou 1'empresarÍ.

Donya Maria Soler posseeix el tanteig i el projecte dcñnitiu d'una
decor. que representa unes Ruines en la nit; un segon projecte definitiu
que representa un Campament en el desert; un tercer de Paisatge mun-
tanyós; un quart projecte definitiu que representa El fons del mar, l'esbós
per a la decor. d'un Temple xinéa, un Jardí indi eabossat, dibuixat en
blanc i negre i també projectat en color definitiu, el projecte definitiu
d'una Temples india, datat de 1883, i un teatrí.

L'Almanac del Diario de Barcelona diu que S. i R. pinta per aqueat
ballet catorzc decor. i els figurín». També el comenta amb aquesta mota:
«superó en esplendidez a Lohókeli».

(Dades de donya Maria Soler i S. Alarma.)

POLIUTO. Tragedia lírica en 3 actes, música del Mtre. Donizetti, estrenada al
T. Principal en 1856, i reestrenada, molt mes endavant,
al T. Lieeu.

Per a la reeatrena del Liceu, S. i R. pinta una decor. que representa
l'Interior d'un palau roma.

Donya Maria Soler posaeeix un teatrí.
(Dades de Virella i R. Moragues.)

BEPERTORI del T. Circ S'escauria cap a l'any 1856 i seria pinlat en coHaboració amb Joan
Barcelonés. Ballester, eegons ens diu el aenyor F. Carbó i Rovirosa; o en l'any 1860,

segons Muñoz Moriliejo. Qui sap, pero, si en ambdues ocasiona.
Donya Maria Soler posaeeix un esbóa de teló curt de Carrer, datat

de 1871, identificat per S. Alarma com pertanyent a aqnest teatre.
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REPERTORI del T. Prin-
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REPERTORI del T. Lí- Donya Maria Soler possccix un projecte per al Teló de boca, datat
r ic . de 1877, i un projecte de teló curt de Jardí, datat de 1882. El repertori,

el teló de boca i altrea decor. d'aquest teatre fou venut al T. Clavé,
de Mataré, i al T. del Casino, del Masnou, on actualment es troben.
També possecix donya María ela projectes de decoració d'aquell des-
iiparegut teatre.

(Identificado de S. Alarma i dades del senyor Marfil, de Matará.)

REPERTOHI del T. Prin- Segons Muñoz Morillcjo, S. i R. pintaría decor. varíes, probablement
cipal. repertori, per aquest teatre en l'any 1860.

n coHaboració amb Joan Ballester,
o potscr en 1860, segons Muñoz

saer en ambdues ocasione.

REPERTORI del T. Prin- Seria cap al 1870 o 1871 i probablement en coHaboració de Francesc
cipal, de SabadelL P1B- D i " Muñoz MoriUejo que també féu el Teló de boca.

REPERTORI del T. de Sería contemporaní del de SabadelL
Terrassa.

REPERTORI del T. No- Teló curt que representa una Placa antiga, de carácter monumental,
velats. any 1884. Fou reprodui't en la revista Híspanla, numero dedícat a S. i R.

REPERTORI del T. del Pintat en 1895 i 1896.
Circo, de Saragossa. Teló curt de Placa monumental aragonesa. Fou reproduit en el nú-

mero de la revista Híspanla dedicat a S. i R.
Donya María Soler posseeix dos projectes de Telons curta per aqueet

teatre, dátate de 1896.
(Identificación* de S. Alarma.)

REPERTORI del T. Prin- Fou pintat en 1876.
cipal, de Saragossa. Solu coneixem d'aqueat repertori un teló curt de Carrer, del qual

ilonya Maria Soler posseeix dos projectes datats de 1876.
(Identificat per S. Alarma.)

REPERTORI del T. de Fou cncarregat en 1867. En aquella ocasió S. i R. ana a Nantes i
Nantes (Franca). f e u algunes aquareHes que reprodueixen indrets arqueológica i pinto-

rescos de la ctutat.

REPERTORI per a San Segons el testimoni de donya Maria Soler, s'cscauría aquest treball
José de CoBtarrica. vers 1889 o 1890.

REPERTOR1S INDETERMI- En possessió de donya María Soler. Entre una bonior d'esbossos,
NAT^ apunts i projectes indeterminables, destaquen els segííents'.

Paiaatge rocós. Projecte definitiu, datat de 1878.
Carrer de a pagés, a la claror de la Lluna. Projecte definitiu.
Pati cátala del Rcnaixement. Projecte definitiu, que S. Alarma creu

no realítzat.

105



LA VIDA I L ' O B R A DE

RlGOLETTO.

R O B E R T O IL DIAVOLO.

ROBINSON P E T I T .

ROGER L A H O C H E .

ROMAMÍ-ROMAMA.

ROMEO E GIULIETTA.

SAINTE FREYRA (SANTA

FREYA O FRETE).

a . IL GUARANÍ.

Ópera cómica en 5 actes, música de Meyerbeer, estrenada en el
T. Nou el 6 de setembrc de 1845, i represa en el T. Principal.
El decor. de S. i R. fou, naturalment, forca mes tarda que aquesta

data d'estrena. Segona Muñoz Morillejo. seria vera 1860 i en coHabora-
ció amb Joan Ballester. De S. i R. aquest autor cita una decor. que
representa un Cementiri. Aquest decor. seria per a la represa de Ro-
berta il Diavolo al T. Principal.

Donya María Soler posseeix l'esbós per a la susdita decor.
(Dades de Virella i de Muñoz Morillejo.)

Opereta bufa en 2 actes, lletra i música de Coll i Britapaja, estre-
nada al T. Circ Barcelonés l'any 1871.
S. i R. féu tot el decor., que era abundan!, i els figurina, cls quals

conserva donya María Soler. Aquest decor. fou pintat al taller de Sa-
badell, probablement en coHaboració amb Francesc Pía.

(Dades de donya Maña Soler, Muñoz Morillejo i S. Alarma.)

Melodrama de Jules Mary, originaIment titulat Roger La Honte,
traduit i estrenat al T. Novelats vers 1890.
Decor. de Carrer nevat i un Interior del temps de Lluís-Felip.
(Dada de R. Moragues.)

Opereta bufa, lletra i mágica de J. Coll i Britapaja. Era parodia
de l'opereta francesa Giroflé-Giroflá, adaptada per aquest autor
i escenografiada per S. i R.
Aquest féu tot el decor. i els figurina, els quals conserva donya

María Soler. En la carpeta que els reúne ix hi han les copioses anotación a
que abana de posar-se l'obra solia prendre S. i R.

(Dades de donya María Solt-r.)

Ópera en 5 actes, del Mtre. Gounod; estrenada al T. Principal en
7 de marc de 1876, i reestrenada al T. Liceu.
S. i R. pinta la decor. que representa un Canal de Venécia i un Pare

iHuminat amb claror de Lluna. D'aquenta decor., donya Maria Soler
conserva un projecte definí ti u i un teatrí.

(Dades de Virella i de R. Moragues.)

Opereta en 3 actes, música del Mtre. Audran, estrenada al T. Tí-
voli vers 1891.
Segóna R. Moragúes, S. i K. pinta tres decor. per aquesta obra.
Donya Maria Soler posseeix almenys un deis tea trina d'aquesta obra,

el qual fou exhibít a l'exposició de teatrins de S. i R. celebrada a la
sala de descans del T. Liceu l'any 1927. És el teatrí corresponent a l'es-
cenificació de l'acte 1." i es troba reproduít en el llibre de Joscp Francés.

106



/•' . S O L E R 1 H O V i R O S A

SANSONE E DALILA. Ópera en 3 actes, de Saint-Saé'ns, estrenada al T. Liceu en gener

de 1897.
S. i R. pinta cinc decor.: Interior i Exterior del Temple de Dagon,

Destrucció d'aquest temple, Presó de Gaza i la Valí de Lorec. La Ilus-
tración Artística del 2.1 gener 1897 reproduí aqüestes cinc pin tures.

La senyora donya María Soler posseeix un teatrí, el que projecta
l'escenincació de l'acte 3." Aquest teatri figura a 1'cxpoBÍció de tea trina
de S. i R. celebrada l'any 1927 a la sala de descana del T. Liceu, i es
troba reproduit en el llibre de Josep Francés.

(Dada dp R. Morapnes.)

SEMIRAMIDE. Opera melodramática en 2 actes, de Rossíni, estrenada en 20

d'abril de 1826 en el T. de la Santa Creu i «es t renada molt

mes endavant, potser verg 1866, en el T. Liceu.

Donya Mari a Soler posseeix el projecte definitiu d'una decor. que

representa un Pati persa aquemenide, datat de 1866 (Identificado de S.
Alarma), de mes d'un teatrí.

(Dada do Virella.)

SoGRA Y NOHA. Comedia en 3 actes, per J, Pin i Soler, estrenada al T. Novetats,

Decor. d'Interior de casa rica.
(Dades de Muñoz Morillt>ja i R. Moragues.)

SoURCUFF. Citat per Muñoz Moritlejo.

THERMIDOR. Drama Iíric en 4 actes, lletra de Victoria Sardou; estrenat veré

1893 en el T. Líric.

S. i R. pinta una sola decor. la qual repreaentava la Conciergerie.
(Dada de R. Moragues.)

T H I N C - K A O LA H I J A Ballet que sembla haver estat estrenat a París vers 1872.

DEL CELESTE IIWPE- El 9 e n y O r Salvador Alarma creu que els figurins foren encárrec d'una
RIO. empresa parisenca. Donya María Soler conserva les copies o els origináis

d'alguns d'aquests ñguríns. S. i R. no hauria pintat decor. per aquesta
obra.

TRAVIATA. Ópera en 4 artes, del Mtre. Verdi, estrenada al T. Liceu en 25

d'octuhre de 1855, i el 27 de novembre del mateix any en el

T. Principal.

S. i R. pinta per aquesta obra una sola decor., el Jardí de l'acte 2.™
Hagué d'ésser pintada posteriorment a la data de Testrena de Topera.
Muñoz Morillejo creu que seria vera 1860. Joan Ballester féu altres
decor. per a Traviata.

(Dades de Virella i de R. Moragues.)
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THISTANO E ISOTTA. Drama líric en 3 actes, per Ricard Wagner; fou estrenat al T. Liceu
en 15 de novembre de I'any 1899.

Diu Muñoz Morillejo que, segons confessió del propi S. i R-, el
mestre no es pogué espía i ar com hauria volgut en l'escenificació d'aquesta
obra; la causa fou «miaérics d'entre-bastidora». Fou la darrera obra
de S. i R.

Decor. deis tres acte§. Es conserven les tres i seguéixen fcnt el seu
servci un xic deacolorides, particularment la de l'acte 3."

Donya Maña Soler posseeix ela teatrins déla actes 1." i 2.™, cls quals
figuraren a l'exposició de teatrins de S. i R. celebrada I'any 1927 a la
eala de descane de] T. Liceu, i ea trobcn reprodui'tfl en el llibre de joaep
Francés.

La Ilustración Artística lea reproduí en la pag. 755 del vol. de
I'any 1899, dibuixades per J. Pawsos.

UN RAPTO. Opereta del Mire. Antoni Nicolau, estrenada al T. Tívoli.

Donya Maria Soler posseeix un projccte de Teló curt del 2.°" acte
i un teatrí.

(Identificado de S. Alarma.)

O B Í I E S INDETERMINA- Quaai totes en posaossió de donya Maria Soler.
DES. Un Port: projecte defínitiu, dibuixat en blanc i negre, el qual Sal-

vador Alarma supoea inedit.
Ruines d'un caatell: projecte defimtiu; teló curt datat de 1879.
Infera: Aquest tema S. i R. ena ]'ha deixat pinta t varice ve gados i

en projectea definitius.
Gastell gótíc arrui'nat, a la claror de Lluna: Projccte defínitiu, datat

de 1879.
Paisatge rocóa: Projecte defínitiu, datat de 1883.
Ruines gregues. de nit: Ibid. 1878.
Ruines indoatáñiques, de nit: Projccte defínitiu, datat de 1878. i

que S. Alarma BU pos a no amplia t per a la realització escénica.
Carrer: Projecte dcfinitiu de teló curt, reprodnít p«r Muñoz Mo-

rillejo.

Terraasa d'tin castcll gótir do comenc del aegle xvi. Projecte defimtiu.



APENDIX

A continuado transcrivim, lleument estnenada I ortografía, els dos interessants quadretx lite-
raria escrita per Soler i Rovirosa, publicáis en el diari La Veu de Catalunya del 2 de marc de 1899
i deis 28 i 29 de desembre de 1900.

UN TRONERA
DAGUERREOTIP COLORIT

En Perico era fiil d'un fusier del carrer mes bal* de Sant Pere. Sa mate va íugir, ais quatre anys d'éaser casada,
amb un eomandant de tropa pro ceden i <le Cosaos Franca, i mai mes es va «aber res d'ella. El bc-n fusler, veientae
sol i amb una criutura pelita, dipositfl tola sa connanea en la Quileria, camalluenta, JOTO i fresca, que ja servia a
la caca, i de la que no en va sortir sino per a ésser portada al Cementiri.

El noí es feia gran i enlremalial, eseent el cap ¿'esquila del barrí. Sí s'hi jogava a 1 ladres, ell era el espita, i
si a soldats, el general. Anava a eatudi tot sol i sense rartera, amb els 1 libres amb cnrrelja per a mea comoditat
de fer campanea i poder gandniejar peí» glacis del Portal de l'Angel, cercant Uet de bruixa o anant a fer l'esta-
qnirot al joc de boues de l'Espianada. Moreno, nervios i viu com la tinya, va aprendre de llegir, eecriure i
comptes sense encaparrar-ilii geni i tan sois per a les hevea necessitats.

Havia fet la ereixensa tan de presan, que la colla lí deia el Fallanga, no en to de mofa, sino quasi amb res-
pecte. Jefe indiscutible del barrí, en pro posar ela seus plana eren execuiau amb cega obediencia. Els vespres es
desbordara amb els altres peí» carrera i carrerons, fent gran persecució i destreja de gata, llanties d'escaleta i
bómbeles de sabater. Tenia una xeringa que, plena d'aigua i mungra, servia ch dissabtes per a engegar-Ia entremig
de les Relosies deis barbéis, amb en g restara en t dele companye i esglai deis parroquiana.

Lea castanyeree eren també atropelladea, arrossegant ells, o la mitja fortunaos d'algun metge, que en marxar
servia de locomotora, els fogons de terrissa i torra do res.

Tro caven pela pisos i portes de carrer i esbotzaven els papers que en les ventalles d'algun sabater feien de
vidre en comisión; aira ve ssa ven a certa alearía cnrdills en un carrer estret, qne feien can re els sombreros deis
senyon; i si alguna vegada era la tenia d'un ca pella ea torna ven boigs d'alegria, cridant l'escandaloea páranla de
Bolit!

Anava m«)t sovint a la Riba a rifar arab el» xufleroa bun>ol de corda m?, i e» gastavu amb els coropanyt els
qaartos que arreplegava a casa eeva en pa de figa, canya dolca i pipea de caramel.

Com era ja avangadot i son pare no volia que fes encenalla, perqué aomniava per a l'únic fill que tenia una
carrera Huida, ajudat de parroquians de valiment, va poder fer-lo entrar a la Univereitat.

Sola hi va cursar un any, que no en necessiU mes per adquirir gran nom en saragatea i bistonades, i per a
coneixer ela cafes de lo¡ cunmteí, el de los Hongo, i el billar del TÍO NeHo.

Mes d'una vegada els mosaos d'esquadra, disfressate, l'havieu purtat, junt amb d'ullres, a casa el jefe polílicl"8

on, despres d'una bona llisada i d Tía ver causat en guiñea i pasaos a son pare, el deixaven anar prometen! [o enmimda.
Sa poca asistencia a lea dasses li va desenrolllar son carácter independent i esvalotat. Era poc aficionat al

teatre, perqué no tenia paciencia d'estar assegut, pero tant se'n parla va, que ana a l'estrena de Don Juan Tenorio,
al Liceu. Aquell tipus el deixa enlluemat; i conven^ut per En Zorrilla de que amb 1'astucia s'aconsegueix tot,
va dir que per a ell era alio El Espejo de la vida.

El pobre fuster a'anava empobrint per a poder aatisfer les necessitats del noi que, entre setmana feia veu re
que esludíava i, sense anar a miasa els diomenges, es presentava el matí a la Rambla de les Flora amb casaca
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blnva amb botone Hueñis, mocador de seda verme!la a la bulxaqueta del cor, almilla escocesa i torera plana de
color de cendra amb cima ampia. Comprava clavells per a regalar a la Flávía, con) ell deia, i desprég d*haver donat
qualre tombs fent-lí cosíat amb puro enees, es reunía amb dos o tres companye per anar al Falcó a menjar les
mongetea amb Hornillo i croquetea de crema, i d'alli al Café Nou a premire la tasan de café i copeta de marrasquí,
¿'ampolla esto rada.

Per Corpus, el cura de lee proceesons era son camp de batalla. Les noiee, escola des i amb mánega curia, asse-
gudes ais bañes del carrer, rebien de ea mi llesta grapadets de confite de pica-pica, fent-les-hi, al maleix tempj,
olorar un brol de ruda.

Insultava amb cls seus companys ele vella que tocaven les trampea amb crits de: CroapisI Gana!, tot tirant
ginesta bar re ja da amb sorra de mar; donant empentes i fcnl trompades amb ela de gee, que no podien veure el
jovent de faldons o mosquita d'arbre.

Son pare, decaigut ja i desanimat, va despendre el darrer recurs anant a trobar don Fraucesc Fontanelles per
a pregar-li, quaei de genolls, que emplees son fíll a caaa seva. Com que el bou borne era estimat per la eeva bon-
radesa, la demanda fon ateea i el noi es poea a les ordres de l'enearregat deis subministres de tropa i sltres
negocia que don Francesc tenia amb el Govern, engrandint els mngatzeme del carrer de l'Olm de tal manera, que
la gertt deia si prendria Tarrendument del eol per eixugar les bugaden.

En Perico va fer progreeeos tan rapids, que aquell faniñe comercian!, endevinant les aptituda del noi, el dedica
al ram de Borsa, que s'anava aleshores ja arrelant el vespre ais Eecudellers i al Cafe del C o mere.

Entra tan de pie en aquell negoci agita!, que es convertí avial en corredor, inlrúe, siropatic i eixerit, acabant
per teñir l'ex elusiva de lee operacione que es feien a la caaa.

La figura 1 larga ruda s'accentuava ja peí xuclat de les seves carne, per dudes en disbauxee, copetes i puxassos
amb cap daurat que fuma va a tothora del dia.

Guanyava molts diners i ela gasta va aenee pietat. Alió era la sierra sin jin. Es féu amic d'En Planee, a qui
encarregii un álbum de griiettes franceses; va aprendre de montar a cava 11, darrera el Correu, i en compra un
de ben car. Sempre Hu'ífl roba nova, eseent deis primera a Barcelona que portaren botone interiora amb el nom
del saatre.

A can Bach hi anava cada día a comprar alguna coea: bastons d'alicorn traneparent, que en deia de cara*
mel, i de canya d'lndies mas de i empunyadura de vori amb dones nuee, b o qui] les íetee expreaaament a París per
a ell i petaques de pell de Rússia que no s'esbravaven.

Dominal peí desig d'agradar, e'entengué amb un empaperador de parets, antic postuló de diligencia, que li
ensenyá <ruatre acompany&ments amb la guitarra, i com que ell sabia, d'oúfo algunes can^ond andaluses, va explotar
aquest poderos element per a conquistar places no fortificades, entre lea quala de-ncollá la Petra, castellana, vídua
d'un tínent de carrabiners, dona molt decent que es guanyava pobrament la vida brodanl amb precisió asientos
de sillería i zapatillas de cañamazo.

Com que era aficiona! ale Toros, hi ana una tarda, des de la porta del Café Nou, en una carretería descoberta,
veetit amb gec d'andalús, faixa de mocador de Manila i calanyes. Al vespre ja era amic del Chiclüttero, qug el
convida a copar, paasant amb ell i la cuadrilla tota la nit de culebra i gran jaleo. ,

Ele balls de disfresses del Liceu eren la aeva delicia. Comen cava ja a ballar-s'hi el can-can per En Nuil ¡a, in-
troductor de l'asfalt a Barcelona, la seva dona, francesa que feia rotilo, un tintorer .le Sant Martí de Provéngala,
també francés, i una pe minadora de Cerdanya que ee donava airee d'estrangera. En Perico no va parar fine •
prendre'hi part, a la vora de Torqueetra, que era el punt exclusiu dele de la flamArada. Ele companye i amigues li

tots a sopar al Restauran!. La nit de la Candelera, entre la colla ea trobava la vídua andalusa coneguda per la
Corredera, a qui ell havin regalat, per anar al ball, un famós mocador xinés, brodat amb figures que tenien la
cara de vori. Estava la t a illa plena de copes, tasses i ampolles, i tota ells ensopits i enrogallats de tant fumar, beure
i cridar. De noble es presenta la Petra, diafreeeada, i, en veure aquell escándol, s'exalta i comenta una trencadisea
que deixa la taula feta un mar de suc.

Tots restaren senae paraula, menys la Corredera que s'alc,a da la eadira amb majeetat i, tr>ient-ae de les espatlles
el mocador, hi fregá la taula, el Henea a un recó i crida el moeao que portes copee i licors. En aortir, en el
Guardarropa, tothom deia que En Perico se n'havia fet cinqnanta duroa.

Mort son pare, que fou enterrat de bon malí sen se avisar ningú, perqué no tenia lemps per a res, dona doe
cents dnroe per a miseea í sufragia de la aeva anima, encarregant-ho tot al que ha vi a estol fadri major del dtfunt,
i determina posar pis amb tot chic, paraula que usava molt, perqué la dispesa on vi vi a ele aeua companys la tro-

Lloga un entresuelo de la Rambla. Les peces del darrera, fosquee, les deixa mig abandonades perqué, com cjue
me n ja va a la fonda, per a res lee necessitava; i solé s'ocupá del salón el i del quarto amb alcovn.
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Vingn de seguida En Nolis i endavant amb un 1 lúe ni mobilíari de Chicnranda i da mes blan de eel, per al
quarto dormitori. Saló amb cadirea de vellut carmesí i montura daurada, com el aegon acte de La TravUüa; catites
toves de ramatges de flore i una pell de tigre; paisalges a I'olí, compráis a un italiá que posa va al Falcó; groa
rellolge daurat i canalobret d'argent de can Carrerea, amb india macisso», i escupidores també d'argent, i que no
serviren ma¡; i, damunt d'una taula rodona amb pedrn marhre, álbum» i fotografíes mal apilotades de visles de
París i acadéraies ion a m b mitjee i bolinee.

Aquell pie era un garbuig. Ela pahons, ca saques i raglane, algún d'ella amb l'etiqueta del sastre encara cosida,
queien de le» cadires; enlremig, diaria francesos de caricatures, sense tallar, i tot aquell petit eepai pertumat
sempre d'olor d'oli de Macasa, de pipen, puros i c i garrete.

L'ataconador de 1'escala, liberal i gandul ol, que toca va el redoblant a la banda de milicia del quart batalló,
li prenia el» encárrecs, i la seva dona i una neboda, molt llamineres, eren les encarregade» d'endrec.ar el pie,
procurar puros i vi a l'ataconador, menjar les sobres del pemil dolc., yemas, chantillys i pana amb mantega, i
buidar les ampolles de Xerés i de Xampany que enfarfegaven la taula rodona.

Géneros com Diego Corrientes, feia anar a do jo els medallón», cadenea i guarda-pelos amb brillante, que re-
galava amb esplendor a noies que tenien el promes a l'Havana i a senyores murmurada.

Totes les ni IB, a última hora, a ti a va al cafe a prendre alguna cosa, essent deis primer» que hi menjaren traites

Pie de diners i adulat per tots e!s que el volttven, li entra ¡'ambició de figurar, perqué li semblava que a

Va anar a tro bar el senyor Vilaró de la casaca ver mella, i amb porfia i diners obtingué una eren, al mateic
temps que un comercian! que negociava amb escapar reí la i anyils el feia nomenar vire-consol d'una República del
Centre d'América. Aqüestes distinción» el farciren de dignitat; do na ni ordre després al sastre que li fes l'uni forme
brodat d'or, com un ministre, i el retrat de cuerpo entero a M. de Bergne, pintor francés que tenia taller, i el
mes car de Barcelona. Encarregá al mirallista M. Couaseau un magnífic marr, de pasta amb gerro» de flora i angeléis.

Envalentona! peí» éxíte i beneficie posilius que obtenia, es llanca a fer negocis per son compte a l'esbogerrada,

tacions fete» amb Uapi» en els bitllets de la Rifa de Madrid, que comprava a cuadernillo*, qnan vi adonar-ee que
perdía ja eslava ofegat sen» remei, no valent-li per a res la junta que va teñir amb els selle advocáis Sur roca i
ChinÜo.

La caiguda fou tremenda, coincidint amb la d'Esparlero, i. desespera!, recordant-se que era liberal, es va reunir
amb els miliciana enttuiastes de la caserna de Jonqueres que no volien entregar les armes a En Zapatero, defen-
sant-ee com un lleó, de tal manera que després contava la Fideuera del carrer Condal, que se'l veía animant a

La pobre retro, que vivía al carrer d Amargo», e» compadi d ell, amagant'lo a ca»a se va, contra la voluntat
deis esiadants de l'e a caleta, que, per a na comprometre's, el deixaren agafar i, junt amb En Canonge^OO j altres
capcalents, fou desterra! a Ultramar.

Son nom ana poc a poc eeborrant-ee, i eols algune tranquile que qaasi no l'havien ronegut de venadea parlaven
exagera da ment de les seves pro eses, tot gronxant-se en el» balan cine del Cassinu del Liccu.

Al cap de tres anys »e'l veié a la Rambla, rondant peí» voltants del Café Non, el dia de la Puríssima, vesttt d'estiu,
amb bufanda i sabate» b rodad es de cañamazo, lee mane a la butxaca, que no les treia sino per arreplegar el
F i garre t que li donava algnn jugador, callat semprc i parlant solament per a de manar una pesseta.

Alguns deien que sortia del Pati de la Gardunya, on va passar una temporada per ira ñipes descobertes fent
de ganxero de soldáis a Ultramar.

En estat de consumpció, la bondat del senyor Arnús li féu obtenir una placa d'escrivent al Fielato del Portal
de Sant Antoni. M en ja va en una taverna d'aquell barri i dormía a casa la Petra, que esta va rehogada en un quint
pis del carrer de la Cendra; i com que cada nit anava a vetllar una can salad era del Padró que eslava imposibili-
tada, ell ocupava el eeu ralre que quedava en vaga.

Un matí, en arribar a casa la pobra dona, el troba amb el cap ais peua del Hit i de bocaterrosa. La cara
afinada i sense poder respirar; crida aU veína, li fa freguee de vinagre, mentres nn minyó del replá arriba amb
el Vicari, que li dona l'Extrema-Unció, i mor com un pardal.

L'endema fou en ierra I, a com pan ya nt el difuni al Cenientiri do» acreedora eeue, el mosso de la taverna i un
burot.

La Petra paga el cotxe, la caixa i una missa resada al» Agonitzants.



El scgüent quadret de costums fou trobat entre, els papers de Soler i Rovirosa. És altra bella
evocació de la Barcelona de la mcitat del segle XIX; molt colorida i viva descripdó d*un tem-
perament i dfun interior d'home poltra i exageradament metódic: certament, la contrapartida del
personatge i de Vambient descrits en Fanterior treball literari, És curios de constatar en aquesta
estampa literaria un temperament meticulosament ordenat com el de Soler i Rovirosa mateix. Com
que la següent evocació és tan tronica com la del tronp.ra Perico, diria'x que en aquesta prosa
Fautor es riu de si mateix.

VN SENYOR ORDENAT

Don Josep Maturo i Canet ja tenia anyots, pero estiva ben conserva! quan jo el vaig conéixer.
A casa seva es sentía I'oloreta de lea esgléaiee antigües; aquella barreja de renmatic i d'olor deis fuma de

la cera i d'encens refredats. El sea pare, en casar-se, es va fer el aiobilíari nou, perqué la seva futura era una
pubiila rica de la costa. Mestre Joan, del carrer de la Cinlat, va fer prodigis de caoba amb dofins, lires i serpa
caragoladea, bronzejades i daurades; i «II, don Josep, ho conservava tot amb aquell endregament Irist i opac que
li era propi; i no va voler mai tauleta de nil, perqué tsón endimaris i nius de porquería*.

Va estar ais Escolapie. Quan en va sortir, va continuar el dibuix a Llolja, arribant a sombra, que la feia neta
i plomada, amb gra dVrdí2*1, segons ea podía veure en un guerrer amb patillelea i gran case, que tenia enqnadrat
en marc bo de caoba, clavat simulad a ment amb claua de lloró de llanto. AI peu del dibuix hi havia, amb lletrs
goticft i esgrogueida, la següent ínecripcíó: guerrier grec. Aquest quadro el tenia al rebedor, entremig d'un Na-
poleón paasant els Alps i una Maris Cristina, fets de rasgos o caligrafía peí eenvor Crondona; i, davunt per dflvant,
una mesa-revuelto, felá amb llapis, goma i colora, negona els objecle», en la que el millor era un bitUet déla Em-
pcdrats, mig crentat de la vora, que talment es podia agafar. La tal mesa-revíielta Thavta feta sense mestre, treba-
llant-hi tot l'estiu a la finca.

Per aquella temps va aprendre també a tocar la flauta, 1 fina se*n va fer comprar una de cristall, »mb claus i
peces d'argenl, arribant a toear-lii Y Alma /«amorata de la Lucia; pero a 1'últim la va deixar perqué un dia va
sentir dir al metge aenyor Arbóa que es podía eepatllar del pil. Aleshores uprengué de bailar a casa el senyor
Biosca, í era flBsidu a lee funciona que aquest aenyor don a va de niños a casa eeva. Dedicant'hi baetant temps, va
arribar a tocar el piano baix la direcció del senvor Vileta- Deeprés, qnan va obrir-ee el Liceu, so mare va teñir
la débilitat de comprar-lí un sillo de pati, i allí va anar ñus ara fa anys, que se'l llogava.

A casa seva no manca va la seva llibrería de caoba macisea, amb tots els llibres enquadernats a tota pasta peí
eenyor Vives, fins el Diccionari d'En Madoz i el Panorama Univería!. Per única excepció fignrava sois a mitja
pasta la coHecció completa del Diari d'En BrneL Aquesta llibreria se l'espolsava i orejava ell mateix un cop cada

Eli mateix també ea feia la tinta amb una recepta que tenia d'un frare de la Merce ja el sen avL Escrivia
les cartea amb falsilla d'Itunaeta, i en ela llibrea de comptes es r a tila va ell mateix el paper.

Al menjador tenia un canori déla que refilen, i dintre el sen qnarto un arniari grandallas de Girona, lot pie de
roba blanca molt endrefida i amb una olor de codony encisadora.

La nlla de la maso ver a, o la neboda, li va b rodar un casque t de vellut amb or de canutillo ¡ seda, ¡ com que
era tan bo, no el va voler portar mai, sino que el va poear dintre no globus de vid re que es compra a can Tarafa,
de la Riera del Pí, i tenia danrant del tocador de la sala.

Era don Joeep una persona tan endrecada, que fins en el prendre xocolata se li coneixia. Cada dia feia els
raatei.ios moviments: partía peí mig la torrada, procurant qno les molletes caiguessin dintre la xicra o en el plat,
i abans de I'última xarrupada, les recollia i triava amb gran paciencia, amb el maieix fervor que ai celebres mUea.
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Després, ben remellada amb frenesí i tullera anliga de vori, bevia 1'aigua amb sucre roig, que ell en deia «de

A migdia, a I'hivern, abana de diñar, ee n'anava a donar un volt per Muralla de Mar, a prendre el sol; i diu
que a gafa va gana amb l'olureta que hi sentía de quitrá que el reanima va tot, i per tul rao molt sovint e'asseia al
pedrÍB, posant-hi el mocador al damum per a no embrutar-se els pantalons. De mocador en tenia un oí Iré d'exprés
per anar a missa: un que, en agenollar-se, se'l posava tan ben plegat, que arribava a fer quasi un coixinet. I aqueat
no servia per a res mes.

En sortir de missa cada diumenge, compra va un tortell de dos ral» al Forn de Sant Jaume, i guardava ben
plegal el paper que l'embolicava. Per Tota Santa eomprava panellele; per Nadal, torrons, sense faltar-n'hi un
d'Agramunt; per Cap d'Any, neules, i per a millor celebrar totes les día des, un mató de monja per Sant Joeep,
amb floretes en gansadas, i un bon tortell per Sant Antoni.

Ele dies de peix els observaba amb gran respecte, i la seva alimentado era en general sana, igual i ordenada
com la duna caserna... ell, que tenia aquell terror a la tropa! Aix¡, la xocolau, de tota la vida J'havia comprada
a can Cap ella, perqué la feien amb pedra, a mane, ja que el fer-la a maquina, per a ell no valia rea, perqué de
massa fina li semblava fang, perdía la substancia i el gras de la m a niega de cacan. La aeva taula era frugal, neta
de vaseres i estalvis. El menjar, eobri i vulgar, de coses senzilles i, moltes, costosos de pair. L'oli, groixnt, pero
de confianca, perqué era de la seva collita, com el vi i alguna postres mí seré i esquifits, com serves. A l'estiu bevia
amb porro, per a recrear-se el paladar i no beure tant.

En quant a fumar... es fnmava un puret en acabar de diñar, i, entre dia, a hores fixes, algnns cigarrillos que
es feia a Teetiu a la hisenda. Li porta va picadura de confian 5a un marinen de la Barceloneta que tenia molt a parro-
quíans coneguts, i, abane d'usar-la, don Josep l'estenia al sol dos dies, la pa&sava per dos sedassos, número 1 i nú-
mero 2, per a treure'n la pols, i despréa l'arrnixava amb aiguardent de canya, que romprava d'amagat a un magatzem
de la Biba. Per a fumar els cigarrillos nsava mollete d'argent, i peí puro de postres una boquilla, també d'argent,
que solía sostenir quieta perqué li a grada va que «'aguantes la cendra.

Cap ais final» de la seva vida, cada veípre es passava una horela a cal senyor Taño, que tenia botiga d'adoba-
paraígües i venta Ib. Alli l'apreciaven molí, i ell varíes vegade», per qüeslió d'apuros, els haviü deixat alguna
partideta. Lu tertulia es planyia sempre de Testat de la Societat i del Govern, repetínt un sac de llocs cOTiiuns,
barrejats amb un cAixo no pot anar: vaya un temps... Com mes anem, menos valem... En els nostres teraps aixd
no passava... No sé on anem a parar>. I quan apareixiii a la venda una cora nova, com botons, imperdibles, o
el que fos, ell sempre deia: (Ca! ca! ca! Papa dinero!*.

Cada cop que ha vi o estat malalt, no havia volgul medicines sino del carrer mes baix de Sant Pcre. Les far-
macies modernes tot s'ho gasten en capsetea i pots. Tenia, per ala talls, oli de cues, de confianes, que un amic
sen, apote cari de fora, li enviava cada any en una figueta. L'aixarop de falsía que a les prima ve res prenia després
de la xocalata, era fet de les monges.

Feia anys que havia atorgat testament, i, com que era previsor, tenia al Cernentiri Vell un nínxol bo, deis
d'ossera, que va fer comprar a sa mare qaan se li morí el marit, amb perspectiva de tomba, un vas cinerari i
una llorona de clarobscur fondejat per un desmai vert, pintada peí lenyor Planelli sobre oquella planxa de ferro,
amb alguns punís de r o vell, i al pen de la qual es llegeix avui rncara:

Bajo esta fría Iota
El cuerpo de un justo reposa;
Y para su eterna calma
Rogad a Dios por ¡u alma.



NOTES

1 En la reunió BU edita assísiiren les actrius sen y ores
Harta Morera, Merca Nicolao, Maria i Josefina Tapies,
i ele senyors següenls: Alexandre Cardunela, president
del Cercle Artíalic; Ricard Cañáis, delegat de l'Ateneu
Barcelonés; Plato VUa, secretar! de l'Ateneu Eneiclopé-
díc Popular; Jesús Pínula, delegat de 1'AMOCHCÍÓ d'Em-
presaris de Catalunya; Josep M.' Vila, per l'Associació
d'Artisles Lírica i Dramática; Joan Melffi, peí Sindical
Musical de Catalunya; Ricard Fuentes, peí Sindical d'Ar-
tistes Tentráis; Joaquim Gutiérrez, presiden! de l'Asso-
cíació d'Art i Industries del Teatre; Pan Sabater, preii-
dent de 1'Agrupa cid d'AquareHistee de Catalunya; Josep
d'Arquer i Vives, presiden! del Cercle del Liceu; San-
tiago Marco, preaident del Foment de les Arta Decorati-
ves; Ednard Lloren9, president de la Unió de Mestrés
Pintora; Anguat de Rull, presiden! de la Sacíela! Gran
Teaire del Liceu; Maurici Vilomara <t), escen&graf, deí-
xeble de Soler i R o vi rosa; Oleguer Junyent, escenñgraf,
deixeble tambe del nostre bi o grafía t homenatjat; Ignasi
Igléaies (t>, dramaturg; Joan Meatrea, empresa ri del
Teatre Liceu; Jaume Pahissa, músic compositor; Lluís
Masriera pintor; Pere Cases Abarca, pintor; Adríá Cual,
director d'escena; Marc Jesúa Bertrán, critic teatral;
Salvador Alarma, escenó graf i deixeble de Soler i R o vi-
rosa; ApeHea Mestres, dibuixant, poeta i comediograf;
Amadeu Vives, músic compositor; Ambroa Carrion, autor
dramatic; Enríe Borra9, actor dramaiic; Enríe Morera,
músic compositor i professor; Josep Castells, eacenograf;
Frederic Mares, escultor; Lluís Claramunt, actor dramá-
tic i un déla iniciadora de l'homenalge; Llaia M. Bran-
suela, del comer;, allre dele iniciadora de l*homenatge;
Ignasi Ribera, preaident de l'Aasociacid de la Premea
Diaria, i el córale de Santa Maria de Pomas, delegat de
VlnstilMo Nacional del Teatro.

2 Integral pcls següenta senyors: Alexandre Cardu-
nets, preaident; josep Claramunt, vice-president; Lluís M.*
Bransuela, aecretari; Adriá Goal, Ambroa Carrion, An-
toni Robert, ApeHes Mestrea, Didnc Priu (t), Doménec
Cuanaé, Emili Tinioré, Enrié Borras, Felín Eliea, Fran-
ceac Madrid, Frederic Mares, Ignasi Igléaies (t), J. Ber-
na! i Duran, J. Bragada, J. Moraguea, J. Navarro Costa-
bella, Jesús Pínula, Joan Mestrea Calvet, Joaquim Cier-
vo, Joaquim Renart, Josefina Tapie», Josep Castella, Lluía
Masriera, Marc Jesús Bertrán, Margarida Xirgn, Maria
Morera, Maria Vila, Maurici Vilomara (I), Mtre. Amadeu
Vives, Mire. Enríe Morera, Mire. Jaume Pahissa, Oleguer
Junyent, Pere Caaes Abarca, Salvador Alarma, Santiago
Marco, Santiago Rogsinyol.

3 Integral pela periodíales absents senyors D. Priu (+),
J. Povill, J. Navarro, D. Guanse, J. Bernat, R. Moraguea,
J. Bmgada, E. Tintoré i F. Madrid.

4 Integral per l'Excm. senyor Batlle de Barcelona,
l'Excm. eenyor Presiden! de !a Diputado de Barcelona,
i els senyors Preaident8 de lea aegüenta entitats: Agrnpa-
ció d'AquareHistea de Catalunya, Aiaociació d'Art i In-
dúatriea del Teatre, A asociado ¿'Arriates Lince i Dra-
mática, Associació d'Empresaris de Catalunya, Aaaociació
de la Premsa Diaria, Ateneu Barcelonés, Ateneu Enciclo-
pédic Popular, C ir col del Liceu, Foment de lee Arte De-
corativea, Instituto Nacional del Teatro, Reial Círcol Ar-
tístic, Sindicat d'Arüaiea TeatralB. Sindicat Musical de
Catalunya, Societat del Gran Teatre del Liceu.

3 En Ja qual prengueren pan els artistes senyore
S. RoeainyoL O. Junyenl, A. Carduneta, A. Mestres, F.
Mestres, F. Labarta, S. Alarma, D. Baixeres, F. Mares,
R. Alsina, J. M." Armengol, E. Amigó, J. Baaó, L. Brú,
R. Batlle, J. Calvo, J. Cásala. América C*rduneta, P. Cásea,
J. Camina, C. Cornet, S. Diez, F. Eliea, A. de Ferraler,
J. Gnardiola, E. Galwey, J. Junceda, F. Llop, E. Meiffren,
A. Mas i Fomdevila, Ll. Masriera, F. MasvÜa, J. Meatres,
Pilar <ie Monlagud, M. Mensa, J. M.' Moner, J. Mercader,

D. NudaL J. Oliver, J. Portusach, A. Pedret, F. Planes,
F. Planella, J. Pona, A. Aigua, Roig-Eneenyat, A. Riera,
R. Ribera, Ll. Rigalt, Maria Ribos, A. Rifóla, J. Renart,
Euda i Nuria Soler, P. Sabaier, N. Daniel, J. Soler, F.
Sans, D. Soler, J. M." Tamburini, N. Teiiidor. M. Toullot,
J. M. Valla, N. Valls-Clusal, D. Viláa, J. V. Vidal, M. Vi-
lomara, N. Porcar i Josep LUmona.

e Aquella expoaició fou sobrevalorada amb dues con-
ferencies sobre l'art i la persona de F. Soler i Rovirosa,
donades en el mateix local on se celebrara l'exposició
pela eenyors ApeHes Mes tres i Adriá Gual. Fou tanta
l'activitat del Comité Executiu en tal ocasió, que l'expoai-
ció pogué celebrar-se ala vuit dies de la reunió primera.

7 En aquesta ocasió es representa l'obra d'Ángel Gui-
merá Terra Baixa, i els a clore, que ea prestaren a jogar
gratuitament els personatges de la tragedia guimeraniana,
foren les sen y orea Morera, Xirgu, Xatart i Fornéa, i els
eenyors E. Borras, Galceran, Marli, Gómez, Galceran,
Montero, Xuctt, Ferrandiz i Parrenyo.

El dia 25 de setembre de 1929, el Comité Executiu
organitza en el mateix teatre la comedia de Santiago Ros-
sinyol La Bona Gent, En aquesta representació els princi-
páis papera eatigueren a carree dele actors i actriua senyo-
res Morera, Parrenyo, Jotre, Tapies i VUa, i senyors

E. Borras, Da vi, Aymerich, Gay, Per i a, Duran, Banyerea,
Marli, Ferrándiz i Parrenyo. El treball d'aquesls artíates
també fou gratuit, i don Pere Aldavert, marmeasor d'Ángel
Guimera, condona els drets d'autor pertinents a la repre-
sen taci ó de Terra Baixa; així mateix, don Santiago Rosai-
nyol cedí ela drets d'autor que li per t o caven.
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Cal fer constar també el desprendiment deis apunta- >0 Es de suposar que el pare de Soler i Rovirosa
dora senyore Crespo i Fontanet, de I'Orquestra Catalonia, nasqué ocasionalment al Ferrol.
deis lenors senyors Emili Vendrell i Tino Folgar, del Al Ferrol renta un gemía de Seba*liá Soler i Riba,
pianista eenyor Pere Valí ribera i del mestre Jaume Pa- ol qual sembla que mal no cu repatria. ¿Hi anaren pie-
hiasa, que en aquellea represen La cíons teatrals abandona- gats o bé el germa hi aniria posteriormente per tal de
ren el valor de llur treball a benefici de l'erecció del continuar el negoci que Sebastia hi deixaris? Aquesi éa
monument que es pro je ct a va erigir a la memoria de «n extrem que no bem pogut esbrínar.
Soler i Rovirosa, i que a hores d'ara ja es troba en son
bell emplac,ament del earrer de les Corts Catalanes, en u És de tu posar que 9'es tal ja ría i tot a can Primet,
el9 jardineie que hi han entre el Pasaeig de Gracia i la perqué sempre mes la familia Soler i Eíba, ela seua filis,
Rambla de Catalunya. el nostre Soler i Rovirosa, tinguaren contacte arob aquesta

Abana de comencar la representado de Terra Baixa, xamosa ciutat de la Costa de Ponent, on bi a na ven a
l'obra d'Ángel Cuimerá, Tactor sensor Rieard Fuentes llegi pasear temporadea. Altre fet que demostra atzaroaa la
un elogi de Soler i B o virosa que havia escrit el aenyor naixeuca de Sebastiá Soler al Ferrol ¿s la Uengua: el
Amfcr&B Carrion. pare de Soler i Roviroso sempre parla el caíala com

Cal esmentar també l'aportació del Crup Excursionista tola no sal tres, sen se qué, al dir del aenyor ApeHes Mes-
<JoTentut Catalana», que cedí el producte líquid d'una tres, se li notéa el mea petit accenl castella.

Aquesta representado fou precedida d'una conferencia 13 i,» geni que coiiegué a ell i a la »eva esposa, en
sobre l'art de Soler i Reviros», llegida peí secretar i de refereiien tola mena de virtuls; tothom e'avé « parlar
l'entitat. amb una gran deferencia déla paree de Soler i Roviro*»:

Al benefici líqnid d'aqueatea exposicíó i representa- eren gont fina, cultivada i senyora, gent honestísima i
ciona teatrals, cal afegir elj valuosos donatius de l'Ajun- sociable en all grau.
tament i de la Diputado Provincial de Barcelona; de
la Societat Gran Teatro del Liceo, de don Franceac Cambó '» Durant tota la vida llur, fou també el preferít
i de la subecrípció pública. del germa Joan, el Gil penúltim del matrimoni. Amb «I

germá Joan Higa aeinpre Francisqnet, i aenyaladament a
8 És de justicia fer constar en aquest lloc que l'em- partir de la joventut; des d'aquella edat ambdos eentien

presa de l'erecció del monument i de 1'ediciá de la gran aficíó a les antiguitats, partícularnient a les armei
present biografia monográfica ha estat una dificilissíma i arma dures. Ambdós coHeccionaren, i ho feren com una
gesta: els enuígs i dificultáis que slian tinga t de vencer, soln persona o eom una rao social. Sembla que coHec-
serien incontables, suficients per a deseoratjar la mitjana clonaren molí i molt bo. perqué arabdós tenien cultura,
de la gent abnegada. Així i tot, dues solea personas han Uuc i guat suficient per a coHeccionar bé en un templ
portat durant tres anys seguí te quasi tot el pes (Taquéela que ela coneixedors eren a la nostra térra escasaísaimí
costosa doble obra: aqüestes persones son el senyor Ale- i les antiguitats tnenyspreades i desvaloritxades.
xandre Cardunets i el senyor Lluis M. Bransuela. Ée Per a que bom tingui idea de com estaría aleshoro»
segur qne senee la constancia i l'esfor^ d'aquests dos e! coUeccioniime, citaiem el cas de l'arquitecte Oriol
iiomes templara, ni el monument ni la biografia no m Mestres que, en trobar-se a Vich quan el cabilde de U
trobarien 11 estos. catedral auaetana enxiquia el relaule, visita les obrea t

veié per térra, entre la runa, un bocí de Ja cenefa del
" De can Prime!, que així ée com encara avui dia reíanle major, d'alabastre. obra del gran Pere Oller, re-

és motejada la casa paíral deis Soler, a Vi laño va. El pare taule que encara avui és el principal ornament d'aquella
de Sebastia Soler i Riba, aniría a establir-ee al Ferrol catedral. Oriol Mestres demana per apropiar-se'l, ;o
per tal de traalladar-hí o representar-bi algún negoci ca- que li fou concedit sense vaciUacions. Avui dia aquella
tala, que sempre hi han hagut comeré! anta catalana atrets mera vellosa escultura éa l'encís principal de l'estudí del
per les terrea del Nord d'Eapanya, pero partienlarmeni dibutxant ApeHes Mestrea, nll d'Oríol, i el Muaeu dioceaa
per Galicia, on son varíes les cásea comerciáis d'anome- de Vich es daleit per posaeir-la. Encara és mea colpidor
nada que porten noms de la nostra térra. Fina sembla el caá del Musen Santacsna, de Martorell: aqnest Museu
que dnrant aqnells anys de la primera meitat del aegle xix está format tot ell de material deeperdiciat; totes leí
hi hagaé una gran emigració de catalans a la provincia peces del susdil muaeu son arre pie gadeg peí aeu fundí-
de Santander. A proposit J'aixó, ApeHes Meetres conta dar en la runa abandonada proceden! del» convenís
un fet que no de i xa de teñir gracia i que aerveix per a creniul* a Barcelona en la diada de Sant Jaume de
confirmar l'em igra ció de la nostra gent vers aquellea l'any 1835. AquesI menyípreu per a les antiguiíats, par-
ierres tan diferentes de Catalunya. Diu, doñea, el gran ticularment les medievals, era universal. El mateix ApeUe»
dibuixam A. Mesire», que en fer un vialge a lea Ierres Mestres ens coma com adquirí Pumpeu Gener a preu
cántabres en ocasió de documentar-ee per a iHustrar al- regalat, a destinació de la coHecció Estruch, un lot de
gunes noveUes de Joaep M.* de Pereda, freqiíenta molt magnifiques armes i armaduras d'un hoteler suís que leí
el célebre eacriptor montan yes, i en una de les aentades posseía deis neus avampassats, negligidea en un soterrar
aqnest se mostra escandalitiat de la invasió de la boina ni; i com ell mateix, ApeHes Mestrea, pogué adquirir
en terree eintabren, ÍO que Pereda considerava un desea»- gairebé per torna, en la mateijuí transacció, l'armadura
tament, particularment entre la gent marinera, la qunl que decora el seu estudi. El gran Balzac, en la preciosa
Pereda sempre havia viat cobrir-se amb barretina. Pereda noveUa Le Cousin Pons, ene parla ben eloqüentment del
afegia que els marinera d'aquelles costea santanderinea menyspreu que el propi París «eolia per tola mena d'an-
no sola nsaven en llur major i a el nostre tipie barret de tiguilata durant la primera meitat del segle xix; aix&
llana, einó que fins en la I lengua revelaven oriundeea a desgrat del fervor medie valisM que el Romanticismo
catalana, ja que aquella marinen seguien barrejant havia desvetllat arreu.
modísmes i mota catalans en lo Uengua del pais, ;o que Els gennans Soler i Rovirosa aconseguiren, efectiva-
per a Pereda era samanderieme niéa casiis que el contagi mert, formar varíes coHeccions d'art antíc meravelloses:
deis ve'íní.
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matares, ferros, talles, armes i armadures, adhuc objecles céncia la vida real s'escolaria de manera lanlusmática,
d'art extremo dental. Totea lea persones inlimament cone- mentre que la vida representada o imaginada que ell
gudes de la familia Soler i Rovirosa, la senyora vidua de tan a precari dibuixava li deuria semblar la única rao
Genové, filia de ¡'artista, i el seu coa! senyor Francesc d'éeser al moa.
Carbó i Rovirosa, toles coincideixen a afirmar que aqües-
tes coHecciona foren de gran qualitat, co qne ho confir- " En la rica coHecció d'art antic i modern que pos-
raen els poca objecles que encara resten d'elles en mans seeix a Barcelona donya Dolors Tintoré, vidua de Bosch,
de la suadita senyora María Soler, vidua de Genové, ob- hi han uns dibuixos, alguna d'ells aquareHata, indubta-
jecles, pero, que no son pas déla millo re d'aquelles mi- blement de má de Soler i Rovirosa, que representen
robolants coHecciong avui disperses. Sembla que bona escenes de demolido i alguna interiora que podrí en éaaer
part de la coHecció d'armes fon adquirida peí Museu del Palau Menor. Son obres datades de l'any 1858, que
Municipal de Barcelona. Els escenó graía Vi lomara i Ju- és justara en t l'any del comencament de l'enderroc. Carre-
nyent, deixeblea de Soler ¡ Rovirosa, adquiriren també, res Candi publica en la seva Geografía General de Ca-
d'aquelles coHecdons, alguns objectes de valor. Din talunya, volum dedicat a la ciutat de Barcelona, nn di-
Joaquím Bas i Gich, que treballá un lemps amb el gran buix d'un interior d'aquest Palau Menor, obra de Soler
escenógraf, que un deis principáis lois de les coHeccione i Rovirosa, datat també de 1SS8.

qne reuniren els dos germana Suler i Rovirosa pervingué (Darrerament, quan aquest lext ja havia entrat en
de la socielat El Gavilán. Aquesta entitat, dedicada al ball caixes, hem descobert l'original d'aquest darrer gravat.
i a Iota mena de taboia aparatosa, posseía per a les seves junt amb altres dibuixos de Soler i Rovirosa que repre-
cavalcades, funciona teatrals i balls de difresses, un quan- senten variats aspectes de l'enderroc del Palau Menor,
lióa stock de mobles, armes, vestits i antiguitats de lotes parions deis precitats dihuixos de la Col. Dolor» Tinioré,
•nenes, antiguitats autentiques, perqué aleshores no exis- en el Pavello de la Ciutat de Barcelona que el nostre
tien els falsificadora ni el a imitadora d'art antic, i perqué Municipi presenta a l'Exposició Internacional de 1929.
els objectes imitata haurien sortit enormement mes cars celebrada a Montjuíc.)
qne ela auténtica. En disoldre's El Gavilán, Joan i Fran-
cese Soler i Rovirosa adquiriren per poc preu tot aquest I 8 Anys enrera, en estampar aquest mol eatrambótic,
precios guardarroba. no hauria calgut expilcar-lo, perqué tothom sabia el que

titirimundi vol dir. Pero avui hi ha molla gent qne no

noi JoanVaUeJAer^Áyguak'de fojol'p'arent de l'aleshores venen ftttrún'uiMft.1 *EI ^titirimundi "ra afhora ^1 teatre,
celebre escriptor Ayguals de Izco. Foren inseparables el director d'escena. el tramoisla i l'empresari d'un genere
fins a la mort, fins que morí aquest, ben abans que Soler mitja entre el cinema i els quadros plaalics, pero simplifi.
i Roviroaa. Ambdós sentien una gran afició al dibuix, co cat i limitat fins a la puerílítat. El titirimundi corría món
que degué contribuir en bona part a lligar aquella amb el seu teatre a coll i be: una simple caixa amb llum
amistat mes que fraternal, si es pot dir aixi; perqué natural superior, gradúa ble com la de l'eatereoscopi tan-
entre germana sovint hi han discrepan cié» i pugnes, mentre cat, i llum posterior; un ocular davanter, amb crista 11
que Franceac Soler i Joan Ballester realitzareu ininter- d'augmenl, era el Hoc d'espeetaculació, el lloc destina! a
rompudament l'acord perfecto. Vtinie espectador que consentí* aquell espectacle, el qual

10 L'acabament deis estudis elementáis, auperiors i vats o litografiáis i colonia a má o bé amb trepa a I'aqua-
comercials, degué coincidir, segona el record deis famí- reHa i doláis d'efectes de llum artificial, de llum ¡lunar,
liars, amb els 15 o 16 anya del nostre coHegíal. Conta els finestrels o eb ciris d'un interior d'església, o altret,
Oleguer Junyent, d'haver-bo eemit contar al mate i x Soler ¡Huminacions eobtadea, lea qnala hom aconseguia bo i
i Rovirosa, qne aquest havia actual en la seva primera retal!anl els espais iHumiuats i fent-los brillar per trans-
ioveniut, o en la seva adolescencia, de pesador en el paréncia d'un altre paper mes prim amb la claror poste-
molí de Barcelona. Aíxó ho confirma encara algún deis rior de la caixa-escenari. Un joc de cadenetes que l'em-
eeus familiars en dir-noa que alguna vegada, tot passejanl presari-d¡rector feia jugar des de l'exterior, penuetia de
peí port, particularment peí Molí de Sant Bertrán, se pujar i baixar cada nn d'aquests quadros, els quals me-
solia aturar de sobte, i, bo i senyalanl una d'aquelles ravellaven la quilxalla: un xavo, de vegades un moa de
grana omnreHes de lona blava i blanca, o vermella i pa, era el preu de 1 espectacle- Avui encara Ulegucr
blanca a franjes alternes, que so pinja ven anys enrera les Junyent posseeix un d'aquest a quadros píntala per Soler
tauletes deis pesadora del molí, deia: «Allí al dessota, i Rovirosa debutant, i en el Pa vello de la Ciutat •
hi he matat mollea hores d'enuig i desespera Tenim, l'Exposició de Monljuíc, niii havia una coHecció d'nutor
dones, ben establert que el sen yo r Sebaslia Soler havia o autora anónima,
destín a t el noi petit a la feina certa ment lucrativa, pero

no gaire artística, de pesador del molí. Aleshores potser lu Abans, el carrer d'Avinyó no raoria pas al carrer
els altres dos filis haurien estat destináis ais altres doa Ampie, com ara, sino que moría a l'embocadnra del
negocia d'armador i de comercian! d'efectes náutica. carrer de la Bailada de Sobradiel. El tros següent era

aleshores continuado del carrer d'Eacudellers, el qual
18 Cosa privada, cosa desitjada, diu la sabiduría po- feia añile brusc en la casa qne habita ven els parea del

pular; i aixi devia succeir a l'adolescenl Francisquet en nostre artista, i a nava a finir al carrer Ampie. Tocant,
aquella inicia dandestins del seu art, en tnig deis obligats dones, en oquesl carrer Ampie, hi havia la casa on els
sobtats estroncaments de la seva pueril inspira ció, entre Soler Hogar en un pis, el segon domicili bar ce lo ni d'aquest a
els terrors deis atansaments patcrnals, en lea forcades i familia vilanovina. Ni la familia, ni els conegms, no ens
doloroees interrupcions d'aquelI dibuixar que devia eem- poden precisar quina casa era aquesta ni la data del
blar el mee temptador dibuixar de tota la seva carrera trasllat. De les dates quelcom mes precises que seguirán
d'artista. El dibuíx i la pintura devieil ésser les seves i de les dudes que ten ¡ni avancades, es coHegeix que
obaeesiona, i lotes les demés cosea i ucciona de la vida aixo esdevindria en la primera joventut de 1'artista,
serien per a .-II tan secundarles, que en la seva aclole*. L'any 1858 la comida de Sobradiel. dama aragonesa, pro-
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pietária del Palan Menor o de la Beina, tenia la terrible )itérale, entre el» quals no podía mancar el seu germá,
pensada d'en derrocar aquell va el conjunt de relíqniea i se n'aná a viure, amb les seves coHeccions d'antiguitats,
srqueoldgiqnea, esventar-ne la roña i construir en 1'em- al carrer de Codols, en una casa propietat del pintor
placament del palau ana munió de cases de lloguer. El Modest Urgell. Per E, en 1885, ana a ocupar el primer
nostre Francisquet, que aleshores comptava vim-i-on auys, pie de la casa que el pintor Soler i Rovirosa, en plena
aolia fer escapares, com deiem, al lloe del desasiré, per prosperitat artística, es féu construir «1 núm. 415 (actual,
tal de copiar els successius aspee tes de l'enderroc. Done» ment núm. 333) del carrer de la Diputacio, xamfra al
bé, sembla que vers l'any 1859 bom enderrota va la se- de Girona; en aquesta casa ambdós germana acabaren
gona casa habitada a Barcelona per la familia del nostro la vida; i encara donya Maria Soler i Marije, la filia de
artista í que un nou canvi de casa s'imposava. Aixi. Soler i Rovirosa, hi víu amb la seva successió.
vol dir, dones, que el primer canvi hagué de realitzar-se D'aquesta casa Frandsquel en posseía d'alguns anya
entre els anys 1857 i 59; per tant, poc temps la familia abana el terreny: l'adquisició d'aquell solar degué ésaer
Soler pogué habitar la casa del carrer d'Escndellers una inversió deis seus guanys durant eh primera anys
propera al carrer Ampie. El casi del nostre pintor, el de l'exercici de la pintura, fina que es casa. Altreg econo-
senyor Franceac Carbó i R(.virosa, és qui ene ha donat mies se l io anaven amb viatgea d'artisla: un segon viatge
Id noticia d'aqnests soecessius canvis de casa. a París, de mes llarga durada que el primer; altre Viatge

per Bélgica i a Londres, deis quala parlarem deaprée;
20 Aixó s'esqueia en 1869, eegons dades de la filia altre viatge a Madrid i a Toledo, en 1875, acompanyat

de Solee i Rovirosa: així, dones, aqueat comptava en de Tomas Padró i d'ApeHes Meslres, vinlge que només
aquell momeo t ela 33 anys gairebé precisos, perqué la dura quatre o cinc dice, eegons les timón! del senyor
deaaparició del pare de Soler i Bovirosa a'esqueia en ApeHee Mestres.
13 de juny, onie diea abans de l'aniveraari del seu fill. Altrea viatges degué emprendre, segons es coHegeix

deis sens primers dibuixos datats i residenciáis, avui en
21 Els altre a germans continuaren al rarrer de Tres poseessió de donya Maria Soler i Marije. Aquesta viatges

Llits, on residirán fine que uñaren prenenl estal ma- san els següents: en 1854, a Vi na roe i a Penyiscola.
trimonial. Franciequet sembla que també bi féu alguna A Vínaroc posaria a casa els pares de Joan Ballescer,
estada. que vivien en aquesta poblado. A les acaballes de 1857,

i durant, almenys, el gener de 1858, a Ssragoasa, El
3a Aquesta íntima convivencia dele dos germans no Fresno (Aragó), Madrid, Aran juez i Toledo. En 1860, a

dura, pero, sempre tan estreta; d'una banda, perqué poc Lleida. En 1874-75, a Toledo, i per tant és quasi segur
després de la mort de donya Petronella degué escaure's que també a Madrid. En 1898, do» anys abans de morir,
el primer viatge del jove escenógraf a París; d'altra fa un darrer viatge a Madrid. De tots aqueste viatges,
banda, perqué en tornar de París, en morir el pare en la senyora Maria Soler conserva apunta interessants per
l'sny 1869, en lloc de tornar al pia del carrer de Banrich al coneixement de les vellea barría des de les esmentades
se'n va a viure al carrer de Tres Llits, nmb els altres poblacions, algunes d'aquelles avui día desaparegndea.
germans. Les raons d'aqnest revira ment no les sabem, D'algun altre viatge a l'estranger parlarem mes endavant.
pero creiem ende vina r-les: no seria segurament per raons En 1885 féu un viatge a Suissa. En 1898, el viatge a
d'íncompatibüitat amb el seu gemía Joan, sino per raons Italia; sembla que fou en companyia de I'empresari del
de confort i d'ordre. El nostre artista fou sempre un LieeU, el senyor Albert Bernis. En equell mateix any
temperament ordenat i polit. Que ho fou en l'edul féu un viatge a Madrid per a exercir el carree de Jurat
adulta, ho sabem del cert; pero que ho fou dea de la en un concara de cartells artística, anunciadora del sam-
aeva primera joventut és un detall conjeturable, per- pany Codorniu.
que la idiosincrasia de l*ordre, de la netedflt i de la
polidesa que invariable™ent toles les coneixenses de Soler 2i Lluls Rigalt, que era un gran paisatgista i un
i Rovirosa fan ressortir com les característiques princi- magnífic dibuixant de ruines i d'arquí te dures solides i
país d'aquesta personalitat, sol ésaer innata. No deuria sanea, en la seva cátedra de l*Escola degué ésser un pro-
avenir-se a la vida desarreglada a qué fo re osa ment havien fessor providencial per ala pocs aspirante a l'escenografia
de aotmetre's dos hornea soltera en una casa on no hi que passaveo per aqueUes aulea. Sabem de bona tinta que
liavia cap dona, i, per tant, despréa d'haver-ne fet una a'estimava molt ambdós joves principianta i que els enco-
més o menys curta constauciá, no es veié amb cor de ratjá amb preceptes i conaells que no tenien res d'esco-
recaure-hi en tornar de París: la caaa pairal del carrer Iastics: els re coman a va, per exemple, que f«ssin forja
de Tres Llits, on es conserva va el mobiliari ancestral, apunts de tot el que els sortís al pas, co que en lea altes
els records de tota la vida, el confort i l'ordre lenta ment esteres de la pedagogía de l'art era considera! atemptatori
faisonate al llarg déla anys, evolulivamenl acordáis a les a la Llei de 1'EscoIa, a l'academisme aleshores totpoderós,
neceasitata i al taran na tle la uní tai familiar, a les futeaes que ito adm^tia altre en sen ya ment m practica del tfibu'x i
aen timen tais eseampades peí pis tot alternan! amb els del color que els que es despreltien de les Regles, que
mobles i utensilis, al paper de les parets i a les llnms el que com ana va el programa oficial, i que calia seguir
partículars deis balcons; la companyia complementaria pas a pas, a nlls cines, fos quin fos el temperament al
de les germanes i llur providencialisme administrador i qual ha vi a d'éaacr aplicat, Claudi Lorenza le, que era
acariciador de la vida doméstica, tol aijti degué éaser pintor «ñauaré», o siguí de Tésenla primitiviata-aesde-
ppr a el repatriat, deepr^s de llarga any« de vida solitaria mica de Talemany Overbeck, abominava d'aqneates sug-
i llunyana, templado irresistible. gestione llibertines del gran LIuís Rigalt, les considerava

El gertnü Joan deuría teñir un altre temperament una metzina per a la joventut; i per a tota mena d'apunts

aquella frelura de revenir a con viure amb els germans: Hindava en l'odi. Aíxí és que Soler i el seu amic Bailes-
setnpre mes visque sol i solter, amorós de si mateix i ter es trobaven a TEacola amb els parers oposata deis dos
ansióa n tothora de proenrar-se la vida mes platxeriosa. professors, entre l'espasa i la paret. Es vea que almenys
Un jorn abandona el pia del carrer d'En Raurich, on es el noslre artista es decidí per l'espasa; es deixá traspaaaar
complaía a reunir vespralment un bon cena de d'artistes i per l'eapasa, o bé es llanca contra la fulla flexible i la
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doblega, perqué el cert ¿a que ja des dala seus comen- nenlalge. Si per cas Soler no s'equivoca, cal convenir
(a tnents el veiem ben lluny de l'a enlamen l a la paret que el eeu aprenentatge fou d'una p recocí tal aens parell.

2fl Conta Joaquim Bas i Gifh, i en» ho confirma de
24 Aqnell Carreree polaer era un dele habilidoso» pin- paraula Oleguer Junyent, que el pare arriba a en>orar

tora al iremp que decoraven profusa ment les párete de Francisquet i que l'abaéncia l'ana obeeesionant de tal
les nostres cases i torres heneatante d'aquella época isa- manera, que un día féu repenlinament la maleta i, cense
belina amb paisalges i arquiteclures, ruines i escenes prevenir, corregué a París a veure el seu fill. El eenyor
históriques o mitolbgiques. Aquest Carreree arriba a éeaer Sebaslia era aleehbrea molt vell —la mort ge li ataneava —
un veritable escenógraf; fou el Marian Cárteres que el viatge a París havia d'ésser per a ell una tortura,
ocupa un bon Uoc en la noslra es ce no grana. Aixi i tot, el féu i atenyé senae obstacles la capital de

Franca amb gran estupor i eeverament de Soler ¡ Rovi-
2f> Pero el senyor Sebaetia no era cap sentimental ni rosa, qui no es rabia avenir del groa i temerari sucrinri

un home aixi de fácil nient deepenjable de lee seves con- que aquell viatge representa va per al bon vellet. Afegeix
viccions. Alguna altra rnó devia peear en aquella ocaaió el senyor Bas, que Soler i Rovirosa no permeté que el
en l'esperil del senyor Sebaslia per a qué, en lloc de seu pare ee n'entornés tot sol a Barcelona i volgué acom-
eulfurar-se peí descarrilament tan oetensiu de Francia- panyar-lo en viatge d'anada i retora. Potaer aquest viatge
quet, s*hi deixés commoure i s'hi complagnés; per a qué siguí el que ene revelen els croquis barcelonina datats
la eenyora Petronella s'atrevÍB a preparar aquell parany, de 1868. Pero, si es vera t ro mangué el Gil quan la ines-
En efecte, greue raone contribui'ren a qué el senyor Se- perada visita del pare, mes esverat el pare de constatar
bastía estoves la seva rígida intransigencia i es doblegues en quina estrelor vivía el fill. Conta danya María Soler,
bonament. Feia algún tempe que els negocia no anaven la filia de Soler i Rovirosa, que de resultes del mal
prou bé: una malo jugada de Borea, seguida deis con- menjar duran! aquella época del gran aprenentatge, el
seculius naufragis de tres vaixells de la eeva propicia t, no a t re artista a gafa una mala] tía crónica de l'estómac.
havien acovardit l'habilual ardidesa del eenyor Sebaslia. Diu Muñoz Morillejo, que en ocasió d'aquest expa-
Diu la filia del nostre biografiat si en bona part aqueet triament Soler i Ro viro su i Baile éter s'aturaren a Per-
panic fou produíl peí fet que ela trea navilis perduts pinya i a Bordeua, i arribaren a París el dia 22 d'abril
portaven cada un el non) d'una de lea filies Soler. Aixó de 1862, co que é» notóriament inveraerablont. Cal creure
sembla al senyor Sebaatiá, ultra desasirás, anunci de major que el viatge anterior ale estudie parí sen es ée a les d arre-
mal averany, i així fou com poc a poqnet a ni liquidan! riee de l'any 1856. Retinguem el que aqueet autor diu
el negoci d'armador, el qual. d'altra banda, la política de l'eetada a Bordeus i a Perpinya. pero es ti güera segure
ultramarina i la política internacional del Covern espa- que aquest viatge de qué ene parla no ée el primer,
nyol, demés de l'avenc me carne de la marina mercant sino el eegon o tercer. El primer viatge —ja ho hem
d'al tres pobles mes empreñado re, feien periclitar. visl — Soler el faria per Marsella, i el eegon probable-

S8 Segona l'anónim A., en la Ilustración Artística.
•i o En aquells tempe 1 escenografia francesa havia

2T Muñoz Morillejo parla d'un segon viatge a París entrat en un nou apogeu i era gairebé la única escola
en 1862, pero rom que s'erra en creure que ée un viatge d'escenografia: l'escenografia francesa ir radia va peí món
anterior a Taprenentatge de Paríe, així matéis es podría com totes les arts franceses. Ele mestres i l'ambient, no
equivocar en la dau. Aquest viatge de 1862 polser és podien, doñee, haver-los eacollit millor els nostree do»
el de rctorn a Paría després de la vinguda .i Barcelona jovee ea ceno gr ais.
en ocasió de la mort de la mare de l'artisla.

El viatge o els doa viatges primera a París s'escai- 3 1 Aquesta dada és confirmada per Salvador Alarma,
gueren, dones, en 1856, i (ou viatge d'exploració i al que endemés afegeix; si el mateix Soler i Roviroea li
final comensa a éseer d'aprenentatge, co que jo anomena- havia dil que en aquellea ocasions havia fet incontablee
ria el «gran a preñen la t ge» de Soler i Roviroea i del eeu croquie, molt rápida, dele conjunte escenográfica. Tot ai*6
company Balleeter. En aqueet viatge, de gueren paesar per darrer ha po?ut ésser com pro val peU mate ¡nos croquis,
Marsella i degueren alurar-s'hi, perqué en la Biblioteca els quala, com déiem, ea conserven perfectamenl dátate
del Musen de la Cíutadella hi ha de Soler un dibuix de i localitzats.
la primera época que reprodueix el Fort des Pies, d'aque-
lla ciutat, fortalesa gótica que degué éaser demolida, per- ; :- Així ho testifica el senyor Carbó i Rovirosa, cosí
qué en una visita a aquesta capital del Migdia francés, de l'escenógraf que ara hiato riera. Cambon devia ales-
no ITie sabut veure ni lTie viet enregistral en les guies. horeS trebaUar tot sol. No saben, ai Joseph-Francois

Thierry fon mestre de Soler i Rovirosa i alhora de Ra-
2S Din Muñoz Morillejo, que és qui ene proporciona llesler, o bé ai elj tree professors foren mestres deis doe

aqüestes dad es, que Ballesler tingué amb la decora ció de barcelonins: els historiadora de l'escenografia nostrada
l'acte segon de La Travíalta un éxit eorollós. Tingué la ni els familiar*. ¡ amics de Soler i Roviroea no saben
pensada de donar l'apariéncia de major grandioeitat a preciear ben bé aqueet exlrem. El cert és que Thierry i
aquella decoració que ha de representar una regia aala Cambon foren profeesors admiráis i estímate de Soler. En
de ball bo i fent representar ais bastid ora el paper de les notes mannscritea per a la conferencia de l'Ateneu,
simples columnee de la faatuosa arquitectura, per manera Soler i Roviroea tranacriu l'elogi que de Thierry féu,
que el ball ea perllongava enllá deis bastidors fine a per- en ocasió de la mort d'aqueet escañograf, el rritic d'art
dre's de la vista de l'eepectador. Diu Soler i Rovirosa del diari La Trance, Paul Foucher. I deapréa, amb llapis,
en la eeva conferencia de l'Ateneu Barcelonés, que en el conferenciant de l'Ateneu sembla voler evocar un
aquella ocasió Ballester i ell mateix tindríen dinou anys allre teetimoni en afegir: Véase T. Gautier, también.
d'edat, co que ene sembla exagerat. Soler i Rovirosa ea En lea suedites notea manue(rites, el nostre biografiat
deacompts, probablement. A l'any 1855, ala dinou anys, qu*li6ca així ela seos mestres: Camban, el i
ela dos a preñen ts d'escenograf rompn^aveii tot ju«t l'apre- Tkierry, el rnínr.
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el senyor Muñoz Moríllejo ena parla d'un
a notes manuscrites Soler
i Ricquier o bé Riquier.

qnart profesaor, i en les sevea
ho confirma, qDe s'anomenava Rk . . . . _„ ,
que enaenyi al noel re bi o grafíat la perspectiva aplicada
l l'escenografia. Thierry sembla que s'especialitzá en l'es-
cenografia de paisatge. Din el eenyor J. Bas, que un tal
Léger fou també mestre de Soler i Rovirosa a Parí»,
mestre de perppertíva.

a» Es probable també que algunes obres que figura-
ren com de má d'aquests meatrea fossin en gran pan, i
fins potser del tot, obra de Soler i Roviroaa; perqué,
segons el test ¡moni de Jeanne Doin, la bió grata del cele-
bre escenógraf francés Sérhan, des deis temps de Cicéri,
els eacenógrafs francesos mes afamai» no han vaciHat a
. . o J pinta des en gran part _
pels prime» pinto re a son de llurs tallera.

croqui

freqtter
> de t ela tea

nifica-

_ man. Es conser-
l croquis, datáis i anotáis seus, de teatres de SuVesa, de

Bélgica, de Madrid i adhuc de Barcelona.
I no s'aconlenlnva de croquisar lea escenificación!, sin»

que en el eeu deliri esceno grafista, ádhuc dibuixava els
telón9 de boca i fins 1'arquitectura de les llotges proacé-
ñiques. És mes, quan en aqueets viatges, tol corrent els
museus, topava amb una obra de Panini, d'Hnbert Roben
0 de qualaevol altre pintor d'arquitecturea i de ruines,
també croquisava aqüestes pinturee, i d'aqtiesta mena de
croquis tambe es conserven bons exempíars a caaa donya
Maria Soler.

Cap alia l'any 1831, i després a l'any següent, ell
1 la muller hagueren d'anar a Franca per afers relacio-
nats amb la successió del eeu onde, el roarí de guerra
Lefévre. En aquella viatges freqüentaren ambdóa molln
teatres, segons testimoni de la senyora Maria Soler, i
segons es desprén lambe dele nombroeoe croquis d'esce-
flificacions perfectamenl da I ate i Jocalitzats: la muller
•leshores seria, de la parella espectadora, la única i real
espectadora ¿ el mant continua va actuant d'esceoograf,
encara que no el soHicitessin. Mes tard tornan a trobar
d'aquests croquis eecenográfics parí sen es, datats en 1897.

En aqüestes eeasione de copistería Soler i Roviroaa
sembla que es limitava a apuntar amb llapis, i en arribar
a litote! o a casa lavava aquel les anota cions, les ombre-
java, de vegades les resseguia o les accentnava amb tinta
i ploma (seguramenl la seva preferida ploma d'oca) i
fins sovim les coloria Ueugeramenl. A la Biblioteca del

acabades de decoracions deis mestres francesos, tan aca-
bades, que fan suposar que Soler i Rovirosa trobá la
manera de fer-les pasar, com aquell qui diu, mes repo-
sada ment del que ho permet la representada teatral.

M El sénior Muñoz Morillejo diu que ambdós ca-
marades retornen a aquella época, pero aixo no s'adiu
amb el que aquest mateix historiador afirma del contráete
si^nat a Paría en 1867 entre Soler i Roviroea i monsíeur
Bernier.

88 Dinorah fou la darrera producció del malaguanyal
Joan BaUeater. L'arbre del darrer arte de L'Affrimna
sembla que partícula riñen t produí una grossa sen sació,
la qual percutí tant en l'esperit de la gent d*«quell
lenjps, que ara encara els sobreviventa en parlen exta-
siats. Joan Ballester s'havia asaodat amb l'escenograf
Marian Carreros, aquell mateix Carrerea que inicia Soler
i Rovirosa i Ballester en els misieris de l'escenografia.

El» tíos associats devingueren escenó g rafe del Liceu.
També ambdiis decoraren el parterre i el sostre del Tea-
tre Principal de Sabadell, (O que el dia de la inaugurado
d'aq.ieet teatre valgué a Ballester una corona de lloren
A!eshorea eetava molt de moda aquest pueril homenatge
de la pública corona ció. Tot juat tingué temps d'escriure
a Soler i Rovirosa l e emoción? d'aquest homenatge i
morí i. 19 de marc de 1863, ais I renta un anys d'edat,
segoti» Muñoz Morillejo.

87 Segons Junyent, en 1868; pero, al dir del coaí de
Soler i Roviroea, aixó e'escauria en 1869, i és probable
que fos així, perqué en 13 de juny d'aquest 1869 mor
el eenyor Sebastiá Soler i Riba: el seu fill retornaría
segurament abans d'hora per causa de la morí o de lu
malaltia del eeu pare. El cert és que, en arribar a Bar-
celona, posa a caaa del seu pare o deis eeus germans.
La filia de Soler i Roviroea confirma que el sea pare,
aleshorea eolter, arriba a Barcelona una mesos abans de
la mort de l'avi Sebastiá.

38 Franoeec Pía fou deixeble de Claudi Lorenza le, i
a París ho fou de Philastre i de Cagé, artista aqueat
darrer que vingué a Harceiona i hi aconseguí la celebri-
tat. Ja tindrem ocasió de retrobar-lo. També el grun Phi-
lastre Ireballi, ene que temporalment, a la nostra ciulat;
en tal ocasio, Francesc Pía i Vil a coHaborá amb ell.
En 1873 Pía es dissocia de Soler i se n'oná a Madrid,
on aconseguí fama de genial En 1880, Pía i Vila es re-
patria i morí set anya després.

a» És mes probable que fos a Sabadell, perqué en el
recent llibre que el senyor Marian Burgués, de Sabadell,
acaba de publicar amb el títol de El Sabadell del meu
record, es parla de Testada de Soler i Rovirosa a aquella
ciutat durnnt el lempa de l'epidemra, i deis trebalís ar*
tística de varía mena i sobrelot escenográfica que hi féu.
Sembla que l'associació de Soler i R o virosa amb F. Pía
ja fou proposada per aquest durant llura estudis a Paría;
pero aleshores Soler refuaaría, pretenent que, a desgrat
de les grana uventatges de Tass ocia ció que li brinda va
Pía, li sortia mea a compte seguir estudian!. Així bo
conta Muño?, Morillejo.

40 És de creurc, pero, que ja li havien estat produc-
lins els anys d'estudi paesats a Franca. Ja hem vist qae
gairebé de seguida d'arribar a la Meca de IWenografia.
Soler i Rovirosa havia aconseguit estudiar tot guanyunt-ae
la vida. D'altra bando, es ven que des de petit el nos tre
artista fon nn temperament ordena I, i aquest tempera-
nient se li desenrotllá i perfecciona amb el contacte de
la vida tan bon punt a'afranquí de la tutela paterna i
fon amo i responsable de la aeva vida. Aquest ordre II
permeté segurament d'economitzar part déla seus gaanys*
Sabem també <iu€ demés d'ordenat era eco no míe, j que
a París cobra bons eous i aconseguí bons encarrecs d'es-
cen o grafía. Tot aixo li degné permetre d'arreconar un
capilalet quan vingué l'hora del relorn a Barcelona.

4> La filia, donya María, BU posa que en morir el
senyor Sebasliá Soler, o poc després, l'antic negoci on
trehallaven els germans Sebastiá i Joan, que ja era un
negoci magre, cesaa del tot. Ningú no ens nap dir qui
fou del germá Sebaslia. De Joan, o John, COm l'anorne-
nava la familia, se snp que ea dedica a procurador de
finques i que s'hi gnanya lu videta, vida de solter* fins
a la mort. Quan Soler i B o vi rosa ea construí la casa del
carrer de la Diputa ció. John se n'hi ana a víure amb lea
seves coHeccions, ocupant-hi un segon o tercer pie. John
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morí vell, amb les patilletee del bon lempa de El Gavi-
Un i de Lo Paloma, vestint seropre a la moda deis anys
del Taller Embut.

42 D'aquesta manera comencaren els barcelonins a
poder visitar a lothora exposicions d'art modera a can
Munté o Monter, del carrer d'Escude llera, a can Mauri,
del carrer d'Avinvó, a can Pares, etc. «Fine aleshores no
hi havia a Barcelona altres exposición» que les coHecti-
ves que molt de lard en tard organinaven l'Escola de
Bulles Arts o VAteneo Catalán, l'antecessor de l'Ateneu
Barcelonés; aqüestes eren exposicions coHectives de ca.
rácter oficial, i rarament o maí producto de llur temps,
sino simple arreplega de tot el que amb penes i treballs
es podía reunir de la minsa i misera produce i ó artística

• deis barcelonins o deis catalana de varíes generacions.
Aquel!es antigües i molt eapaiadea exposicions ct'art eren,
mes que una necessitat espiritual de la cíntat, nn pretext
d'inflor del programa de festes de la Mercé, o un número
mes d'altre determinat programa de festes publiques.
Quan comencaren a funcionar aqüestes primeree sales
barcelonines d'exposicione, es trobá manera de fundar
un veritable palau dedícat exclusivament a lee exposi-
cions d'art, la Sociedad de Artistas, formada per acciona,
lea quals subscrivien els mateixos artistes expósito re i
ele amateurs. Aquel I palau fou bastit al Pasaeig de Gra-
cia, encrenament amb el carrer de les Corta Catalanes,
en el mateix xamfrá que ara ocupa el bell palau MarceL>
Allí e'organilzaven «expoeícione coHectivea d'art antic i
modern, les quals duraven de vegades tot un any; per
a cada una e'editava un cataleg, i la visita es podía fer
mil janean t el pagamenl de dos rala per visitant. Les
persones que recorden aquest edifici, diñen que tenia
una arquitectura se robla nt n la del Museu-Bíblioteca
Bolaguer». (Feliu Eliee: Benel Mereadi, pag. 23.) En-
cara, mes en da va nt, el nostre moviment artístic tingué
pron for;a per a organitzar un luxóe Hotel de Vendea,
en el carrer de la Portaferríssa, on es liquidaren cons-
tan t ment coHeccions d'art de tota mena i qnalitat.

43 El piset que ocupava John en el carrer de Raurich
fon, durant la soltería del nostre eacenógraf, nn petit
club d'inteHectnals. En ha ven t aopat aolien rennir-a'hi,
altra els doe germana Soler, l'empresari o futnr empresari
del Liceu, Alberi Bernis; el profese o r de dansa, Mora-
gnea; un pintor do retrals anoraenat Manuel Ferran; el
pintor Francesc Sane, que fou director del Musen del
Prado (i a cada moment se'n venia a Barcelona), l'esce-
nograf Marian Carrerea; un tal Coello, autor del llibret
de La Magia Nueva (opereta de magia), literal madrileny;
el célebre Hflrtzenbusch, que escriví altre llibret per a
una opereta de magia aleshores molt célebre, La Redo-
ma Encantada (la qnal Soler i Ro vi rosa decora, així com
també decora La Magia Nueva); en fi, el cosí deis Soler,
el senyor Francesc Carbó i R o virosa, que es qui ene
deseo breix 1'existencia d'aqueet cena de .

Diu el senyor Artur Masriera, en el seu llibre titulnt
Loa Buenos Barceloneses, que Soler i Rovirosa solia
freqüentar també la rebotiga de la rellotgeria d*En Pi-
tarra, la qual era un cena cíe molt concorregnt. L'esce-
nograf hi anava particular ment quan havia de propoaar
hocete de decoracions destina des a lea obres del drama-
turg o per a parlar d'aqneeta mena d'afere. I Conrad
Roure dio que freqüentá un cenade del Cafe Cuyáe, on
es reunien Caba, ele dos Padró, J. Ll. Pdl icer , M. Urgell
i Ballester. (C. Roure : Recuerdos de mi larga vida, i. II.)

del carrer de la Diputado, Soler i R o virosa adquirí nn
altre solar mes petit i allí es féu edificar el taller, el
qual consta noméa de baíxos, menlre que la casa és de
quatre pisos. Una escala interior comunicava el taller
amb el pía habiíació. L'edificació está intacta, pero el
taller es troba actualment ocupat per una petita indúatria,
i Péscala de comunica ció fou inutilitiada.

™ Com que era ordenat en lotes lea seves acciona,
ho era també en la netedat. En tornar del carrer i can-
viar-se la robu trasijada va a la d'estar per casa els mo-
ca dors. per tal que en eixir de non al carrer no ele

4" Conta la seva filia que, tan tracut com era en
tota cosa, era excepción ni ment inepte per a tallar-se les
ungles, per a fer-se el Ifac de la corbata i per a posar.se
els botona de la camisa, feines que havia de delegar en
una altra persona. No usa va cap joia: ni anells, ni botons
d'or o d'argent, ni agalla de corbata, ni tan sois reliotge.
Només nuan per raona d'etiqueia es llevava la salina

ar-se corbata de plastró, la qnal també li havia
igada per mans alienes, ni que ea tractés deis

plastróns ja fets, nomée en tais avinenteees, dones, la
filia o la mnller hi clava va subrepticia ment l'a güila pre-
ciosa: era la única águila de corbata que Soler posse'ia,

p e r a
desee

Si^er^blidXfamnlleo dTl/Jilla! (TbTpMqurlC
liata portes presea, el llac. de la xalina no passivt per les
mans femeninos, no sabent com eortir-ee'n. Soler i Rovi-
roaa prenie el partí I d'encrenar els dos pan ye i endínsar-
ne els extreins enlre 1 ai milla i Ja camisa.

4T Fins es donava el cas, segons conten la seva filia
i el pintor Alarma, que quan exulta va i no tenia gent
de prou ronfianca al seu voliant per a cridar les faceciee
en lo inajor, ell ana va a cercar-la. De vegadee eixia mal

Casellea, que vivía prop de ln caaa de Soler. El pintor
poeava les mans entorn de la boca, a manera d'altaveu,
i en direccíó ais faalcona de Caselles 1'apeHava a grana
críts: «Caselleeeesü Caselleeees!!». I no pas per a dir-
li res, einó per tal de confondre'l, perqué Caeellea, que
era molt tocat i posat, no podía sofrir que sel tractés
massa familiarment en públic. En sentir els cridaseos de
Soler des déla balcón», de la facana, Caselles devia fngir
aterroritiat a la banda del darrera, i aixo pU'ia al
Soler i Roviroea exultant. Així mateix obrava amb el
farmacéutic Cenové, que era intim amic eeu: per tal
de mortificarlo anava a la «eva gran farmacia de la
Rambla de les Flora, la mee prosopopeica de Barcelona,
i li parlava en veu alta i en to sard&mc de la seva
gnrmanderia peí bacalla, co que Cenové creia greument
perjudicial per a la seva auloritat sobre els oficiáis de
farmacia que en aquell sagrat recinte treballaven amb
el savi doctor botanista i farmacentíc Si la botiga era
plena de clienlü. Soler s'espantava, retrocedía, i tot tan-
rant rápida ment la porta deixava anar, com una entre-
maliadura de nyébit, el crit: (Manquen serradures?>
Tan puerila dolenteries alte man t amb la aeva bondat il-
limitada i amb la correcció de gentleman que habitual-
ment pal esa va davant del comú de la gent, ens donen
el to del eeu tempera ment. Aqueats detalla, apa r en t ment
vulgars o bañáis, son, per poc que volguem fixar-nos-hi,
indispensables per a la coneixensa de l'bome que aguan-
tara i movía l'artma.

44 La caes en qüestió és el
de la Diputado, xamfra amb i

i 333 del . ' Diu Salvad< Alarma, que en parlar amb la gent
tractava de vos, com de Tosté, com
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Aixó < i ho « i filia.

so La conferencia degué ésser ajornament d'una data
anterior, perqué aquesta del 11 de marc. és de ploma i
tinta diferentes del restant de l'a nota ció i d'altra data
esborrada, la qual sembla indicar el 25 de febrer. Allí
on Soler fon mes colpit de l'esdeveniment, a l'Alenen,
allí cuita a enregislrarJo; deeprés d'enregistrat, aquell
fet fon arxivat. Soler ja podia estar tranquil.

Al Quan per alzar un gavarrot es cía va va a la pola
de les uabates qne usa va per al treball de fatiga, que
eren de les de sola d'espardenya, hi havia un daltabaix
en aquelt taller. I aixó que Soler i Roviroaa tenia un
temperatnent pacífic, extremadament sociable i polít,
ádhuc amb els seus snbalterns.

«2 De vegada en una matéis quarteHa s'apreden
diferentes formes de lletra, com sí fossin escrites per
virios mans í tnogudes aqüestes mane per temperaments
diversos i oposats. En una quarteHa escrita amb tinta,
hi ha una nota de tres mola: Véase T. Gautier también,
i cada mol és d'un lipus de lletra diferenl.

sa Les orgies d'humor, de sátira i de gras epicurUme
que aquellea entilats organizaren per mans deis artislea
snara esmentats, a con seguir en categoría d'epopeia: els
anals de Barcelona en fan memoria com de fastos sublima
i eminents de la vida de la ciutat. Conten lea eró ñiques,
qne en la disfressa els concurrente ala balU de El GavU
Un, de La Paloma, del Taller Embut i altres, ela esmen-
tats artisles dem ostra ven una fantasía esbogerrada, sois
comparable a la deis bailadora de l'antic ball parisenc
déla Quat't An>. El doctor Letamendi era el mea ardit;
una vegada comparegué disfreaaat de decapita!, portan!
la propia testa en una safata. Un altre día es disfreasá
d'escorxat; anava tot nu, la seva anatomía admirablement
pintada com d'escorxat, moslrant els muscles i tendons,
i portant al brac, a guisa de pardessus, la propia pell, la
qual, na tu raimen!, no era propia, sino qne era la de
l'infelic dissecoi en la sola de dissecció de la Facultat!
Soler i Rovirosa també es disfressava. En un graval
adjunt el trobem disfressat d'almirall francés de vera
1830. Veateix Funiforme de l'oncle de la muller, l'almí-
rail Lefévre. Per tal que la disfressa fos amb tota pro-
pietat, com calia ais escrúpols extremáis de Soler i Ro-
virosa, en aquella ocasiá sacrifica, per unes hores no mes,
la barba i el bigoti.

l'ordre s'tmposa imperativament a l'esperit de Soler i
Ro virosa per a tota la vida, i aqueal episodi qae pren
molt relleu en la vida psíquica de ¡'artista, ens fa ra-
posa r que d'altres semblante se 1¡ presentaríen i sotra-
guejarien lea seres Idees sobre l'ordre i hi coordina ríen
lee de propietat, ben estar, altruisme, cordura, estalvi, et-
cétera, etc., que han de fer mes llinre, bella i humana
la vida i que, sobretot, han de fer la vida de l'artista
mea fecunda que el desordre i les seves conseqüéncíes.
Aqueat episodi suecef de la manera següent. En eatablír-ee
a Barcelona l'escenograf francés Feliu Cage, a con seguí
tanta fama com pintor del Liceu, que aviat li plogue-
ren encarrecs i pogué arreconar tina fortuna conside-
rable: era un artista ric. El seu taller del Liceu mera-
vellava tot» el? demás escenografs per l'abundor de tota
cosa, per Vstock formidable de material» que Cagé hi

havia api Iota t. Alió era per ale nostres artistes mal men-
jata un veritable país de Xauxa. Cagé, que n'havia em-
mulleral amb una catalana de Reua i que s'havia acli-
matat materialment i espíritnalment a Barcelona, fins al
punt d'oblidar gairebé la propia llengua i d'adoptar la
noatra, sembla va convenent de qué aquí havia de fer-hi
vida i tnort, i es eomplaia a despendre tola els guanys
en malcríes primes: alio era el seu capital. Pero víngué
l'incendi del Liceu, i el que mes crema fou el capital
del desgracia! Cagé. Diu ApeUes Mestres que, junt amb
el material i eines de l'oñci, Cagé perdé un eitena re-
pertori de decoración» que tenia llest a destinada d'un
tea Iré de Mallorca. Afegeix aquest cotnunicant que el
seu pare, l'arquitecte Oriol Meetrea, qae havia conetru'ít
aquella especie de pare d'atracciona barceloní que s'anome-
nava Campos Elíseos, i que aleahoree acabava d'ésser res-
taura!, féu fer a Cagé decoración! per al teatre d'aqueet
pare. Ai\6 no pogué paa aturar la da vallada de l'artista.
Quan el Liceu fou refet, Cage estava encara aclaparat

Liceu s'adjuntés d'altres escenografs. La tragedia de la
ruina i l'arreconament pesa tan durament datnunt de
l'amor propi i damunt de l'amor patern de Cagé, que
la seva vida en fou del tot quebrantada. Cagé havia
estat el succesaor del gran Philastre en el Teatre Liceu:
ell n'estigué sempre orgullos, i tothom comprenia i afa<
[agava honradament aquell orgull reputat legltím. Peí
aixo tu rápida i cruel decadencia de Cagé hagué d'im-
pressionar enormement ais que la conegueren, i molt
partícularment a Soler i Rovirosa, ja impresaionable per
temperament davant d'aquesta llei de tragédies. Tan gran
fon la impreaaió que ¡'engorrada de 1'admirat Cagé produí
sobre Soler, que no es pe-Rué estar d'anar a oferir al
francés el taller d'escenografia qae junt amb Balleeter pos-
ae"ía aleshores ais Campos Elíseos, després d'haver tingnt
llogat el taller del Teatre Principal. Aquest Ballester, qne
també era un temperament sensible, acompanya a Soler
en la humil i tímida visita qne feren a Cagé quan el
Liceu es crema. En aquell moment Cagé no era conacient
de la propia davallada, com no ho era ningú, i fou
per aixo que no volgué acceptar l'oferiment d'aquells dos
jovincel»; se'n dona de menys, i els despedí amb corte-
sía freda i despectiva, com una arrogan! divinitat ofesa

6 > Soler feinejava en el taller Cambon, a Parí», la porta
- • -" u n a deplorable figura ruinosa ¡ idio-

l

que Soler f.
s'obr! tímíd

tallertitzn p e presen p
raonsíeur Félix Cagé, que venia a demanar fe ¡n de
.imple obrer!

S5 En havenl eopat, es repapa va en una butaca o bé
en un balancí i es posava a llegir els diarís. Le Temps
era el preferit; després el Brusi, La Publicidad i La
Vanguardia. Els llegia de cap a cap, sempre els matei-
xos i cap d'altre. Si per raons de malaltia, o de viatge,
o de treball, o d'altra mena no podia dedicar aquelles
hores vespertinos a la lectura déla diaris, aquests eren
desats i retín guie per a ésser llegita tole i per ordre ero-
nológic en revenir la normalitat. No dedicava els veapres
a l'excluaiva lectura de diaria; si li sobra va temps, llegia
llibres, part i colarme nt llibres sobre matéries a rtis tiques,
deis quals en tenia tan extensa i escollida coHecció que
la seva biblioteca passava per éaser la millor biblioteca
d'art que en aquell temps es coneixia a Barcelona.

se Donya Maris Soler, la filia de l'artista, que éa qui
ens reporta aquesta curiosa dada, diu que ella recorda
que el seu pare cobra va una part deis drelB d'anlor
d'aquella un tempa famosa opereta.
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" Escrita que cal reeditar, no eolament per la gracia
literaria que s*ni copea, sino lambe per la gran quantitat
de da Jes interessantissimes sobre el viure dele barcelonins
de la primera meitat del segle xix que s'hi recullen; son
eli eegüentB-.

Diari de Catalunya, 28 novembre 1900: «Un ironera.—
Daguerreolip colorit».

2B desembre 1900: «Un senyor ordenat».

L'article «Un tronera* c& reproduce!ó d'un que sorti
en el propi diari, dala de marS 1899. Ambdóe artides els
transcrivim en l'Apéndix.

Diari de Catalunya és el nom que prengué La Veu
de Catalunya dnrant nn període de suspenaió governativa.

En les seves notes manuacriles, Soler i E o virosa ens
(a saber que, en época que no determina, publica una
apología del pintor esceno graf Planella.

peí diner, encara que ambdues coses li convinguessin i
li agradeeain: ho era peí gust de pintar decoracions, per
a poder aatisfer la voluptuosa! de fer escenografía, i
deeprés, per escreix, per tal de constatar que era de la
millor. Eslava ullpréa per l'escenografia: no pensava en
res mes, i és per aquesta rao que mai li vingué I'acudit
de pintar quadroa.

tada con fer i l'Ate68 En 1893 dona .
Barcelonés sobre Escenografía, conferencia que aconsegui
molí éxit i que li valgué un banquet d'homenatge al
restauran! Justin, ofert per la ínleHectualital bar celo nina.
En aquest banqnet Manuel Angelón oferí lliomenatge en
un parlament cátala versifica t. En 1900 escrigué mies NoUa
acerca de las Arte» Escenográficas, de lee quals parlarem
en altre capí I oí. Aqüestes /Votas foren editados en forma
<le tallet, junt amh la Memoria de la Junta de Covern
del Gran Teatre del Liceu, per aquesta mateixa entila!.
El text de la conferencia fou edilat gairebé per romplet
en la revista barcelonina HUpania.

nn Talment que repetí dea vegailee fou eoHicítat per
les Academies per a formar-ne part deliberan! i activa,
co que, en sa innala modestia, Soler refnsa sempre, a
pretexl que l'entrada a 1'Academia era com una jubi-
lacíó.

«i AUi és que el dia d'elecciona el noBtre Soler ea
muda va, eixia de casa amb la candidatura, que ningú
no sabia quina era, ben plegada a la má, i amb proeopo-
peica convicció la di positiva en la urna del aeu coHegi
electoral. Eli prou sabia que el seu geni era ine&cac,
perqué tota els conciuladana s'abstenien i només volaven
les rodes de tupinaires; així i lot, ningú no l'hauria
pogut dissuadir d'eixir al carrer per a volar, encara
que plogueasin Hampa, i torrenladen, i pedregada.

«2 Un eop conslatava que el aeu decora! havia agrá-
dat. Soler i Bovirosa fugia eacapat i cuita va a ficar-se al
Hit per tol de calmar la llarga i creixent tensió nerviosa.
El públie aplaudía les aevea decoracions, i alguna vegada
fins inten-ompent l'orquestra. Eli deia que no volia sortir
a Fescena perqué, de no deixar-se conéíxer, el personalge
devé mes interessant ais ulls del públie. Pero aixó era
palesameul una fina astucia, una escapatoria a les possi-
bles acuaacions de falsa modestia. Realment, quan hi ha
cua i empentes a tol arreu per a poder copsar ene que
sigm una en gruña de notorietat, no devia ésser gens
explicable que un home retases la gil ría mes auténtica
i l'éxit mea rialler que li eren oferta a deadir. Soler i
Roviroaa no era eacenógraf per la gloria del moment ni

nienava amb lea aevea ditea i acudits puerils. De vegades
l'artista Ueixava entrar la qu¡Halla al aeu taller, i allí
els divertía amb la aeva feína, amb els teatrine, amb les
grana decoracions, o amb manyagueries i facécies d'oncle
trempat. Tambe el seu fitl Alejandre i la seva filia María
podien bailar al taller a jugar, o a pintar, o a fer
disbarats: ais petits tot els era perméa en aquella casa.
Aixó és testifical per la mateixa familia de Partíala.

6* Els homes se li relien i l'adoraven: Soler i Rovi-
rosa no tenia enemics, ni tan sois rivals; i les persones
amigues, les que tenien el drel precios de freqüentar-Io,
l'eslimaven embadalits. Tote els testimonia, tota senae ex-
cepció, un cop eh interrogueu sobre el carácter del nostre
artista, comen ce n per dir-vos amb calor que era litóme

cordial que es pugui imaginar. Llancats peí camí d'aquesta
evocació de la simpatía, els testimonis del carácter de
Soler i Rovirosa no volen, o no poden, descarrilar vers
altres asparles del temperament en qüestió; «Tii engres-
quen, s*hi enternecen, i percebeu que eh és dolores tle
interrompre lñ visíó retrospectiva d'aquella mena de aan-
tedat. I com que us donen exemplee fefaents de la gra-
cioaa sociabilitat de Soler i Ro virosa, l*en;or d'aquell
esperit se ua comunica. Els que no havem tingut la aort
de coneixer-lo, sentí m en la inlimilal oels propis senil*
mente escola r-se lea matéis es llagrimeg d'amorosa re canea
que mullen la veu de Interlocutor.

ofi La pro va la lenim en el fe! que no oblidava els
noms i preñóme de la gent humilíssima que rarament
tenia ocasió de freqüentar; i record a va de cadascú les
viciasituds que alguna vegada havien determina! un petit
relien en el tráete mulu. No era Soler mes ni menys
respectuós en el tráete de la gent rica que en el de
la gent pobra.

68 L'amic Joaquim Bas, que tracti d'aprop Soler i
Rovirosa, perqué treballá una temporada en el sen taller,
ens conta el cae següenl: En certa ocasió es presenta al
taller un senyor que venia a demanar parer al mestre
sobre la pintura que produ'ia una se va filia. L'home
desembolica un paquet que portava sota l'aixella, i mostra
un d'aquesla horrore que acosturnen pintar les arlistes
aficionad es. Soler restaví perplex: no podia dir que
aquelles polineries foaain bona ni passadora pintara, ni
tampoc no gosava mortificar amb la jueta condemna
d'aqnelles pintores lhome ¡Husionat que venia a cercar
encoratjaments. Tot gratant-se la barba, Soler i Rovirosa
es decidí per fi a pronunciarse amb el to admiratiu
que eeperava i gairebé exigía la passió paternal del sol-
licitant, i així deia i repetía amb unció: I Verament, no
hi ha res a dir!... Verament, no hi ha res a dir!...

Conta Bas i Gich, que a desgrat de la manca de
temps i de la seva notoria passió d'estalvi, la qnal algu-
nes venadea devenia cómica de tan pueril, Soler i Ro-
virosa no tenia mai un no per ais pídola ir ea: ara f os sin
piel ola i res de roneells o de recomanacions; ara les monges
qne demanaven un dibuix per a un penó, per a un altar o
per a un pergamí de pidolaire de segon gran; adés per a
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les senyores que organitzaven una tómbola; adéfl per al lien per a indemnitzar Fescenograf. Pero el senyor Mila
manllevador que obliga va a escoltar la previa salmodia de i Pi trobá una solueió; Soler restaurarla nn veU decorat
les seres nueenes, no saDia negar-se 11 ais manllevadors del Oran I eatre, í en aquel! treball extraordmarí ni po-
professionals. A aquesta eolia salisfer senae donar la más sari en l'escreíx de pren que calía pagar a l'artista.
petita prova d'enuig, ans al contrari amb mil lo r humor que
tris pidolaíres d'atiar. Un n'hi havía, conta el senfor Bas, ™
que era poeta, i amb l'ofreua d'una poesía pagava cada d'algn
vegada el préstec, el quaJ, tam el pi Jo la iré com el pido- amb una «lira persona igual me nt fina i atenta, el no aire
lat, sabien prou que era donatiu mes aviat qne préstec artista s'hí desleía; aixd paesava, per cas, amb el celebre
Soler i H o virosa acceptava amb simnlat agraiment cada actor Emili Mario, amic seu i home de món polidissim.
una d'aquesles poesies, i fina les clavava amb xtuxetee Aleshores n'hi havia per Hogar-hi cadirea; diu el senyor
a la pared del petit despalx o talleret de projecles que Carbó que es podía pagar per a teñir el gust d'escoltar
bi havia en el taller de decora ció na, i que era justament un coHoqui que aovinl es perdía en llargues tirallongues
allí on rebia els pídola i rea. Així el pobre poeta podría de com pl i menta sempre renováis i enginyosos. D'altra
constatar #empre la gran considera ció que Soler • Ro- banda. Soler sabia admirablement conversar amb lothom:
virosa sentía peí seu numen poétic. Un día el poeta es aviat s'adonava de quina era la déria del sen dialogador
lamentara al pintor provident de la negra ingratitud de i per aquí Soler í Rovirosa es deseapdellava amb ver-
la Rent envers un poeta com ell que tanta centenars de lióla e\uberant. Com que cnlenia de mollee maléries,
milers de versos havia eserit, aempre amb el major des- la conversa comentada per polidesa aviat en grapa va res-
Ínteres. Soler i R o vi rosa cuita va a doria r-l¡ la rao, tol po- nerit del nostre artista i el feia parlar amb passiÓ i
aant-se al seu costal i enfront deis desagraíts amb aquel- mentir el dilleg per camina origináis i d'inleres per a
tea paraules: t¿I qui us els feia escrinre així, de franc, tothom. Perú allí on es trobava particalarment deslligal
— també — home de Den'» i dominador, era en parlar de coaes de teatre i sobretot

d'escenografia i arqueología. En aqüestes matérie» Soler
«T Batalles d'espardenyots. canta del irania i altres so- i Rovirosa era el primer erudit: la seva biblioteca d'art,

rolloses facecies. Soler i Rovirosa lio sabi* i no se'n d'arqueologia i d'art aplicüt a l'escenografia, imposava el a
planyia ni hauria sabnt planyer-se'n. Per tal de no haver- que la coneifien. En qiiestions d'indumentárJa i d4ar-
,e'n de plinyer o per no haver de celebra r-b o, qui sap qaeologia era Soler autorítat suprema: el a pintor* d'hig-
gí peí temor de sentir-se inclinat a afegir-se a la tabola loria, ele decoradora i projectistes, adhuc els arquitec-
de la fadrínalla, procura va retornar al taller no pas per tes, el con mita ven sovint, i, mes que ningú, els escen6-
In porta del carrer, perqué aleshores la seva irrupcid grafs, ais quals aatisfeia sense rece!, amb la millor bona
subtada hauria sorprés l'anarquia deis sens obrere, sino volunta t. Vil o mará i Salvador Alarma, que havien estat
peí pie, per tal que el soroll de la seva peculiar manera deixeblea d'ell. ena ho afirmen, i ella mateixos es posen
de baixar I'eacala de finia advertía iqueste sobre la com a soHicimdors. El pintor decorador Enríe Mansarda
oportunitat de cesoar la gresca i reprendre diasimulada- m'havia dit varíes vegades que el millor del seo senti-

tals ocaaions Soler i Rovírosa exagerava el Irepíg per havia formal al llarg d'aquest freqüent consultar a Soler
tal que el sentissin de mes Iluny. i Rovirosa, i així ho faig constar en la monografía de

Monaerdá, publicada l'any 1927. Monserdá m'havia dit
n s Una forma d'aquest humo ría me era la de respon- que mollee v«gades s'havia a consella t amb el gran es-

dre amb frases del mes rebregat repertori teatral, les cenograf, adhoc sobre trifnlgues que no tenien res de
quals abocava amb un red o Mamen t del seu habitual ém- comú amb les arts, i qne B empre el noHicitat havia re»-

pulogitat teatral. Així, per exeraple, si un fadrí pregnn- Diu Salvador Alarma que, escamáis els escenügrafi
tava: «Senyor Soler, ¿que hi poearem nne toquets d'or peí costum ds pagar mala me nt, o deixar de pagar, que
en aqüestes borlen . i , el senyor Soler assenlia amb els en cert moment s a na va escampan! entre els empresans,
mots: Con oro nada hay que ¡alie..., del Don Juan Te- aqueste artilles es reuniren per a organitzar una mena
noria, de Zorrilla. de sindical que els unís i els fes forts contra tais abusos.

Aleshares calgué redactar unes bases que servigsin d«
0" Bes ens en donará una prova tan palesa com el fet regla de conducta, una especie de pacte entre l'iscend-

que, abusant d'aqueata discreció, de vega dea els empre- graf i l'empresari, pacte que obligues tota els empresarii
saris li pagaven tan esenseament qne, descomputs els i aféeles tots els eecenigrafs. En aquella ocasió. Soler i
elogis hiperbólica i lee amistosea patacades a Pesquen a, Rovirosa fou designat unaiiimement per a redactar aque-
els comptea no li sortien. S'havia donat el cas que algu- lies bases, i ele testimonia ens diuen que ho féu tan be,
na temporada de gran activitat eseenogralista, guanyés nitih tanta clárela! i justesa, que el millor advocat no ho
mes en els treballs aliena a l'escenografia que en aquesta. hauria fet millor.
I ell no es queixava. El Gran Teatre del Lkeu no era
pas deis mes sonorosos, a desgrat que algunes obres se TI Segons relació de Junyent, ApeHea Mestres i Car-
salvaven per l'eecenificació mes aviat que per la música. bó. adoptava el mes plebeu taranns deis tramo i síes.
Un día la Junta del Gran Teatre degué abusar tint de crida va i geeticnlava com un condemnst i renegava com
la discreció del meatre escenograf, que aqueet, agafant si n'hagués tingut el coatnm invetera!. En alguna ocaeiá
l'atreviment amb tots dos bracos, es decidí a fer algún qne el foc o la pluja deslruien el carro agencat per a
pas per a demostrar ais senyors de la Junta qne amb una cava lea da o l'arc de triomf de cartró, o tola allí*
aquellos condiciona no s'hi podía salvar. En aquella avi- decora ció de carácter pasBatger, Soler i Rovirosa es trans-
nentesa era preeident de la Junta del Liceu el eenyor figura va també: el seu desori era enorme.
Mílñ i Pi. Aqnest aviat ee féu carree de la rao que
aeaistia a Soler i Rovirosa, pero no hi podía fer res: els Tu En possessió de la seva filia, avni aquesta figurina
preus eren elg de sempre; no hi hauria hagut manera encara conserven, indelebles, les senyale d'aquella catas-
en aquell precia moment d'flrbitrar els recursos qne ca- trofe.
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ia El gran eecriplor del Romauticisme francés, Teofil
Gautier, era també molt sensible a aquesta mala 6 de leí
obres d'art estenografié, del qual deia si passa sense
deixar rastre, tulle la fusée étincellarUe éteinte dans Vaxur
de la nuil (Théophile Gautier: Les Beautés de VOpéra,
fullet. Citat per Jeanne Doin). Soler i Rovirosa devia
conéixer aquesta sentiments de Teofil Gantier, perqué
eti el borrador de la seva conferencia de l'Ateneu el
menciona amb gran deferencia.

T4 La filia del pintor ciiu que en 1881 est¡nejaren a
Ripoll; en 1882, a Capellada; en 1883, a Torelló; en 1884,
altra vegada a Capellides; eif 188S, a Suíssa; en 1886, al-
tra vegada a Ripoll; en 1887, sembla que també a Ripoll;
en 1888, enlloc, perqué era l'any de l'Expoaició; en
1889, a París; després, rada any a Sant Hilari.

7D De vegades demana va, sense haver-ne necessitat,
que la filia li tallea les ungles, perqué ell —ja ho tenim
dit — tan enginyós en tota cosa, idhuc en mecánica, era
(Tuna torpesa inexplicable per aqüestes feines; pero so-
bretot demanava aquesta o semblants servéis per rao do
manyagueria, per tal de sentir beü aprop seu el contacte
de la seva filia o de la muUer tan estimades, i que sentía
ja allanyades, cami de l'eternitat.

T6 Aquest Alexandre fou un temperamenl molt afinat
i quelcom turbulent. Tenía respiritualítal i aenyoria del
sea pare i també el seu enjogassament; aquest, petó,
exacerba!. Era tan aventuróB i desordena! eom el sen
pare fou casóla i ordenat. Volgué des d'un co meneament,
en eixir de l'escola primaria, dedicar-se a la pintura, ¡o
que el pare li permeté, pero a condició que estudiaría
alhora una carrera universitaria. Alexandre Soler i Marije
escolli la carrera judicial, la qual estudia de mala gana,
a empentes i rodolona, aHucinat sempre per la pintura
i per l'art teatral, quelcom així com un desdoblament
de l'escenografia. Alexandre Soler egtndia, dones, Dret
a la Universilat i pintura de cavaUet a 1"Academia Borrell.
Si l'amor a la pintura el decantes en el fill cap a l'eace-
nografia, el pare prometía d'admetre'l en el seu taller,
pero, aíxó BÍ: fins haver acabat la carrera de Dret. El
611 es decanta certament cap a l'art del pare, petó aquest
no pogué alliconar-lo, perqué la seva mort ho impedí.
Aleshores Alexandre Soler aprengué l'ee ceno grana en
bono part autodidacticament, auxiliat pels records de les
seves inenrsions infantils en el taller patern; en part
alliconat per l'escenograf Mauricí Vilomara.

El carácter inconslant a"Alexandre Soler i Marije no
li permete d'actuar amb la continu'ítat del seu pare.
Prengué i deixa varíes vegades l'art píelo ríe, i fea oficia
diversos i hetero nenia: es dedica adés a la literatura,
adés al dibuix per a periódica; fou actor, compositor,
autor drama tic, dansari, decorador, eacenógraf, i moltes
altres coses mes. Fou un deis primers decoradora d'apa-

dors de la casa Camps, de la Placa Reial, dedicada a
teisits de laxe per a senyora; també fou el decorador
del primer C érele de Caca dors que s'establi a la Placa
de Catalunya; decora botigues i salons. La seva obra
d'escenbgraf compren el decorat d'un a Pastareis de moe-
sen Jacinte Verdaguer, estrenáis l'any 1901 al Teatre
Tívoli; £1 DuquesÜo, Faust, Leí Romonesques. Flirt-
Pensión; la revista Ohé! Ohél, escrita per ell mateix;
Hip! Hip! Barcelona! i El Rajah de Sakuntala, dues
opéreles en el text de les quais coHabora. Éa de notar
que en la majoria d'aquestes obres, ultra la pintnra del
decorat Alexandre Soler projecta el vestnari. En la re-
vista Plástic Films, estrenada al Teatre Novetata en 1915,

pinta les dec o racione, projecta el vestuari, escrigué la
música deis bailables i coHabora en el text. Aquesta fou
la darrera producció del fill de Soler i Rovirosa.

" Diu el senyor L. Soler i Pérez, que <a pesor de los
esfuerzos de la Junta y de existir algunos artistas nota-
bles, como Sola, Campeny, Rodes, Rigalt, no podía le-
vantarse el arte de la postración en que yacía. Hasta los
artistas de talento se amaneraban, y de uno te refiere
que, a pesar de tratar con frecuencia asuntos alegórico»
y mitológicos, en que dominaba el desnudo, prescindía
del natural, alegando que ya lo tenia en su imaginación.

Los barceloneses vivían en aislamiento de la vida in-
telectual, encerrados en la triple muralla que, con la de
piedra, formaban a su alrededor la guerra civil y las
preocupaciones añejas. En todo reinaba la mezquindad
y la pobreza... pobreza sobre todo en las concepciones.

A partir de 1845 y 46 comienzan a engrandecerte las
ideas y a ensancharse los horizontes; mas hasta la década
del 50 al 60 no se entra en pleno desarrollo artístico. En
el año 1852 y siguiente, una pléyade de jóvenes entusias-
tas cultivan el arte y estudian su historia... En el adelan-
tamiento de aquél tuvieron parte principalísima los her-
manos MOá (i Fontanal») y (Clandi) Loren%ale>.

Les escoles que sostenía la i Junta de Comeré*, almenys
les d'ensenyament artístic, degueren éaser realment un
deScients com insinúa el senyor Soler i Pérez. Ena ho
confirma el testimoni d'un profesnor d'aqnelles escoles
d'art, el pintor Josep Arran i Barba. Aquest inter

f orir deixa l i iprofes
Jp rb quest inte

, rir deixa, entre altres manuscrita inedits,
una noveHn titulada Juan y Pepita o el Juramento de un
Artista. Un deis personatges principáis ¿'aquesta noveHa,
que es en gran part transcnpcio fiuel d aconteixements bar*
celonins de vers l'any 1835, és un tal Joan Caries Angles,

unit en la seva casa del carrer de Mercaders una gran
coHecció d'antics i de pintura del Renaiiement i da
periodes posteríors. Aquest borne, aficíonat a la pintura,
la qual praelicava, havia organitzat en la part alta de la
aeva casa ana academia de dibuix, regentada per ell ma-
teix i oferta ais nois de casa bona per tal de suplir les
deficiéncies de l'escola d'art de la (Junta de Comeré*.
Segona día el fill de Josep Arrau i Barba, el eenyor
Miquel C. Arran, sovint les classes de dibnix i pintura
vagaven per cansa de mort, o d'absencia, o de desavinen-

de dibuix, pintura, historia de l'art i estética que volun-
tariament realitzava el senyor Joan Caries Anglés (que
Josep Arrau disfreasa nmb altre ñora) era d'un inestima-
ble valor Í molí oportú.

7" Així, en ta distribució de premis corresponenl a
l'any 1838, el discurs (probflblement presidencial) diu,
entre altrea coses, que los talentos más sublimes que
honran ¡a España, salieron de Sevilla, Córdoba, Granada
y Falencia, Barcelona, aunque superior a toda la nación
por el comercio y la industria, casi nunca se ha seña-
lado en los anales de las artes, y así es que apenas po-
demos contar grandes genios cambines, como VÜadomat,
que no salió nunca de la provincia, y como Campeny y
Sola, contemporáneos aún, que se han perfeccionado en
la fuente del buen gusto (Roma). (Cita del senyor Soler
i Pérez.)

T6 Buenaventura Bassegoda: El arquitecto Elias Ro-

so També s'exhibia escultura en aqüestes exposicions,
s'hi atorgaven premie: a PA cade mi a, med alies; a l'Ate-
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rain, quantitat molí importan! per aquell tempí, pero
que el periodic Un Full de Paper troba irrisoria; i aixó
que aquest per i odie no era cap monitor tle les Ballet
Arte, sino una fulla popular satírica.

si «Hi havia un ahre lloc ¿"exposición» a can Bastióla,
al cárter d'EecudelIera... Aquesta sala d'expoaicione es
Ira aliada deaprée, en I'any 1883, al mateix carrer d'Eseu-
dellers, cantonada a la Bailada de Sobradiel (justament
a tocar de la casa on naiqué Soler i Rovirosa), on, segons
tealimoni d'algnns contemporanis, perdura fine al 1887.
També en el carrer d'Eacudellers hi havia la botiga de
motllnres i anieles per a la pintura d'En Monter, amb
saleta d'expoaicions. Una a lira galeria d'exposicions mes
petita, pero mes boxosa, havia acondicionat el moblieta
Francesc Vidal en la seva botiga del Paesatge del Crédit:
era el saló d'exposicions mes selecte. El carrer d'Eaeu.
dellers, que es veu que era el carrer de Fort, lloia altres
botigues dedicadea al comeré de coses d'art. Allí a'ins-
taHá 1'únic marxant de pintura que ha tingnt la Barce-
lona del segle xix, la casa Rovira, la qual es trasijada
després al carrer de Ferran, on encara subsiste ix. Altre
salonet d'expoeicions en el carrer d'Escudellere era un
que es trobava unes a una botigueta o taller ¿'ebanistería
regenta! peí senyor Folcb, pare deis actuáis Folch i
Torree, literata. Segons ena conta el aenyor Pirozzini, era
nn local subvenciona! per un grup d'artUtes i s'esqueia

Barcelona vella i de les viles i ciututs de les comarques
on irradia. D'aquest genere tan simpa tic, que tan bé ea
patina i s'a germana amb el paisatge urbá o rústec, es
construiren edificis monumenula com l'antiga tacana del
Teaire Principal, l'antiga Capitanía General (desaparegu-
des ambdues tacanea duran! el primer tere, del segle xx),
la Placa Reial i altres teatres de ciuUta foránea, i també
cases de lloguer, fabriques, cásetes rurala, jardins, fonta
publiques, monumenls continemoratius i mol les altres
conetruecions senz¡11 es o solemnes. A Barcelona, i de
retop fora de Barcelona, es produí, endemés d'aquest
neocla sai cisme i d'un cert estil neOimperí que sembla
ésaer propi de Francesc Daniel i Molina, un altre estil
rococó isabeli, molí pompjs, de vegades impreesíonant de
debo, com en la fabrica i casa del fabrican! qoe aubsis-
teixen conjunte» en ela números 20 i 22 del carrer d'Ama-
lia. Aqüestes cases de l'estil iaabelí de terra-cuita es troben
gairébé totes en el barrí de Raval, {O és, el que s'estén
cap al Sud, amb les Rumbles que fan la partió del barrí
de Ribera; i és en aqueat altre barrí on ea troben
gairebé totes les arquiteciures de terra-cuita deis altres
dos estila mes severa, partí cularítat que ena indica que
el susdit rococó isabeli fou posterior al neodassíc de
terra-cuiu, del qual trobem ja bella exemplara en el
palau Moya (Comí lies), de la Rambla deis Oí ella, obra
del comenc del segle XIx, i en els Porxos d'En Xifré,
on la terra-cuita es troba en els pía fon s redan guiara
amb escenes de pullí. Éa de remarcar que en els edificis

diat de La Corbatinera). En aquest carrer, prop del de
Ferran, hi havia una altra botiga de motilares i d'arti-
clee per a pintura on a'exhibien i ven i en les produccions
deis nostrea artistes: era la casa Mauri, la qual en morir
ion propietari fon regentada por la vídua.

»Hi havia Umbé, tardanament, nn allre local d'ex-
poaiciona, un cert Hotel de Venias, situat a má esquerra
del carrer de la Porta fe rriaaa, en desembocar a la Ram-
bla... També a"han de considerar Ilocs d'expoeició les
nombroses altrea botígnea de motllurea, mobles i artilles
de luxe, que reservaven l'aparador per a exhibir-hi una
o dues telea.»

82 íAixí el grup d'artiates rennits en el Taller Embut
organitzen, sincronicament a les exposición de l'Acade-
mia o de l'Ateneu, altres eiposicions de per riure, en
les qnals també concedeixen premia a lea millora a a
les mes divertídes de les obrea presentadla.»

aHuf l l'ofici o industria del propietari.
Jvínt

fine dita época de 1836 no hi hagués teatrets d'aficionata
en lo carrer de Tras-Palacio, a casa Magarola, del carrer
de Tallera, en la gran sala del Palau, en una casa de
la Plasea de la Trinitat y en altres punts, en algún deis
qual» fins s'arribaren a cantar operes.»

"« (Miliciano era'l tan conegm baix D. Agusti Rodas
— segueix Cornet i Mas—, qu'en lo Teatre del Carme
comensá sa carrera artística y tanta anys canta en lo
Gran Teatre del Liceu.»

Per iniciativa particular, rom totes les funcions de
carácter pedagogic que l'Esui tenia negligídes i que
els barcelouins a'emprenien per compte propi; com
untes altrea funciona de carácter social, urbi, interregio-
nal, mercantil, industrial, científic, etc.

i din. i Huí de petroli.

S4 En Nicolau Cuanyabena estrena Arnaldo di Eñll;
En Leandre Snnyer, Alfonso il Casto; En Nicolau Ma-
nen!, Gualtero di Monsoní»; el meetre Obi ole, Editla di
Belcour; En Pedrell estrena en els anys 1875 i 1879
L'Ultimo Abencerraggio i Quasimodo.

85 Stendhal: Vie de Rossiní.

so Era un moment de grans ambicíons pero de poc
diner, i per tal de Uigar aquests dos extrems divergente,
sembla que el geni de la raga enggereix aleshoree ais
nostres arquitectea I'írquitectnra monumental o solemne
feta amb materials barats: la maní p o atería i el maó eslu-
cats i decorada l'alba superficie amb eacnltnra de térra-
cuita. Aquests materials, ene que humils, son un perfec-
tament obrats, un gaborosos de qualitat, tan ben pro-
jectata i combináis, que avui aquesta arquitectura de la
terra-cnita és ja un deis mes pronuncíate enciaos de la

50 Ela dos partits solien esbroncar-se en el teatre amb
la can;ó del Trágala. Els reaccionaria cantaven:

Trágala, trágala, tú liberal,
i ya que no quieres corona realt

I els liberáis replica ven:

Trágala, trágala, tú servilón,
¡ya que no quieres Constitución!

01 Aixo era ja pels volts de I'any 1SS0. Abana, en
comencar la centuria, sembla que no bi havia témpora des
sino, com deiem mes amunt, funciona esporadiquea 1
eobretot a lea tardes i en diea festina.

82 Cayetá Comet y Mas: Una Mirada Retroipectiva.
Completaren! la graciosa xerrameca del senyor Cor-

net, bo i evocant un teatre, un genere o uns generes, que
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a na ven a éeser oblidats o relegats: el teatre domestic de
les ombres xineses i el deis niños. Era importan! sobre-
tot el leatre deis ombrietes d'afició, perqué cal saber i
entendre «pie ultra les sessíons d'ombres xineses mé-
nades per les families de posició, hi havia 1'ombríame
más imporlant deis profefisiónala, que es Uogaren amb
llura teatres, decoraciónB, personatges i repertori propia.
Entre aqueste professionals de Pombrisme sobressortien
el senyor Valla i el senyor Nevas. En ¡'empresa del se-
nyor Nevaa debuta tal vegada l'escenografia de Soler i
Roviroea. Veiem el que d'aqnesle ombrisles i de Soler
i R o vi rosa con la el senyor A. Maariera, encara que no
ens don i ben bé mía idea del que eren aqüestes oro-
bres de tnoviment, que tanmateix ne ce asi t a ven decora-
cions. tGeneratmente las familias aristocráticas que daban
audiciones de sombras chinescas en tus domicilios de las
calles Ancha, Escudillen o Ramblas, no gustaban de mo-
lestarle mucho pintando decoraciones, recortando figuras,
ni aplicando a éstas el complicadísimo aparato de alam-
bres que para moverse exigían. El sorabrista señor Valls
fue popular por haber dirigido las veladas de sombras que
se daban en casa Cordillas, en la calle Baja de San
Pedro, que fueron de las mejores que se vieron en Bar-
celona.

tLos aficionados actores no escasearon jamás y se oyó
(mejor que vio) a las señoritas barcelonesas de casas
muy ilustres declamar parte de Roseta del Don Policar-
pio, y a vastagos no menos esclarecidos dar vida y re-
Heve escénico al Caló de Teresa, o al Batista de La Car-
meta. Pero el aparata de la mise-en-scene, con tanto
cartón y alambre, era un apuro para muchos. Y entonces
surgió en forma providencial el sombrisla aenyor Nevas.
Era este individuo pequeño, regordete, vestido todo el
año con levita de color de chocolate y pantalón gris
de cuadros, rostro totalmente rasurado, con gafas de
oro, y una sonrisa aristofánica en sus labios nada ma-
liciosos. Este señor había de tener conocimientos de
escenografía, pintura, dibujo, indumentaria, música y de-
clamJión, ya que de todo, ellos debía dar gallarda muestra.
Contrataba con la casa el salario que debut percibir por
cada representación de sombras, y en sus recias cajas
de embalaje llevaba a domicilio todo el aparato de de-
coraciones y figuras. Él montaba la pantalla en las pro-
yecciones, ensayaba las declamaciones y coros, si los
había, ejecutaba la parte musical, movía las figurillas,
bajaba y subía el telón, saliendo después modestamente
a recibir los aplausos del público.

tLa fama del sombrista Ñevas fue muy popular y ex-
tendida hasta poco después del 1865. Pero su arte esce-
nográfico de cartón recortado y sus figuras de movimien-
to, no eran ningún portento artístico. Una de las casas
más distinguidas de aquellas barriadas contiguas a la
Plata del Ángel, era la de la familia Tusqueu, que reunía
semanalmente a sus mejores amigos para ofrecerles un
espectáculo de sombras chinescas. Entre el auditorio que
éstos formaban, ocupaban la primera fila... un hijo de la
casa con cuatro amiguitos más, ninguno de los cuales lle-
gaba a los doce años. Empezó un día la representación de
El Marques Cuynat, y cuando el imprescindible señor Ne-
vas anunció al auditorio el comienzo del espectáculo y
mostró la decoración del bosque del acto primero, los
jovenzuelos de la primera fila soltaron la mis estrepitosa
de ín) carcajadas ante lo rudimentario y ridículo de aquel
decorado. Irritado el señor Nevas... hubo de decirles:

— ¡Que lo hagan mejor estos señoritos!

Y éstos respondieron...

— En ¡a próxima ¡unción expondremos decoraciones y
figuras nuestras.

Ni el dueño de la casa ni el público tomaron en serio
aquella interrupción... Pero Ramón Tuiquets, que era el
hijo de la casa, Paco Masriera, Francisco Soler y Rovi-
rosa, Modesto Urgell y Simón Gómez, que eran los otros
cuatro amiguitos, al día siguiente dibujaron, pintaron, re-
cortaron y armaron un decorado completo y una colec-
ción de figuras, tan apropiadas y expresivas en su indu-
mentaria y gestos, que hicieron de las audiciones de som-
bras de casa Tusquets un espectáculo artístico digno de
las firmas que en él trabajaron. En nuestra niñez aún
vimos en el desván de la casa de uno de estos grandes ar-
tistas el salón del Marques Cnynat que Soler y Rovirosa
concibió y desarrolló revelando el futuro maestro esce-
nógrafo; el bosque en que Vrgell inició sus melancólicos
paisajes; La Brnixa de Prata, obra de Gómez, atrevida y
sugestiva. Desde aquel día la estrella del señor Nevas pa-
lideció...» (A. Masriera, obra citada.)

Corolen parla d'un altre ombpista, un italii anomenat
Chiarini, que operava al carrer d"En Tripó, darrera del
palau reial que hi havia en el Passeig de la Duana. Aquest
Chiarini vivía en els primera anys del aegle xix (Memo-
rias de un Menestral de Barcelona).

Veium ara qué ene conten, l'any 1848, del teatre de
niños eU Jos pseudónima Un Juan y un José en l'obra
titulada El Libro Verde de Barcelona: tLa reinante cos-
tumbre de estar abiertos los teatros durante ¡a cuaresma
no ka hecho absolutamente desaparecer la antigua de som-
bras y niños, los cuales, si bien han degenerado, todavía
son objeto de divertimiento para no pocas familias. Los
niños más que las sombras han sabido sostenerse, y aun
han tomado carácter más alto, dando entrada al canto, y
encargándose de representaciones de más empeño que las
que antes formaban su monótono repertorio.

iComo podría suceder que alguno de nuestros lectores
no tuviese una idea clara de los ninoe, función que entre
las caseras es durante la cuaresma la que más tenaz-
mente lucha contra las innovaciones, oportuno nos parece...
dar de este espectáculo una sucinta idea... Hace las ve-
ces de empresa una sociedad de jóvenes que costean los
gastos, hay sus correspondientes director de escena, ma-
quinista, pintores, orquesta, y finalmente todo lo anejo a
un teatro... En la parte material el teatrillo es una minia-
tura de los teatros: el palco escénico tiene unos siete
palmos de ancho, y la elevación correspondiente, el telón
de boca por lo común es copia del de algún teatro de la
ciudad, y casi sucede otro tanto con las decoraciones, tra-
jes, muebles y demás aparato escénico. Los niños actores
de estos teatros, son unos muñecos de un palmo de altos,
fijos en dos reglas de madera que descansan sobre un
grueso trozo de la misma materia provisto de ruedas, cuyo
movimiento impulsa las reglas, a cada una de las rúales
corresponde el pie del títere, que por este mecanismo anda
y gesticula según por debajo estiran, aflojan o inclinan
hacia esta o la otra dirección los alambres que en los pies
y manos tiene clavados. Hablan por ellos mozos imberbes
que están ocultos a la vista de los concurrentes... Para su-
plir la falta de actrices, harto frecuente se encargan los
papeles de mujer a una muchacha de pocos años... la
(voz) de unos y otros, extensa y fuerte cual la de una
persona, forma desagradable contraste con ¡a figura de
los títeres.

*En estos teatros se representa todo, se canta y se
baila. Desde la producción más sublime del genio hasta
el saínete mas ridículo y chncarrero, desde el aria de
más empeño y travesura hasta la pieza más sencilla, vul-
gar y monótona, todo tiene cabida en esa escena. En ella
se perdonan aína los defectos y la osadía de representar1

on local tan diminuto obras colosales, en gracia del do-
naire de íot menudo* actores. Por imperdonable renun-
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de loa de vertís, se echase de menos en ellos cosa algu-
na de ¡as que se ven en éstos: en los reputados de primer
orden se representa, si no una función completa de gran-
de espectáculo, una comedia con intermedio de canto
y un saínete bilingüe, zurcido por algún joven de la
sociedad niñera que de poeta se jacta.

*El baile es la parte menos variada de los espectáculos
que ofrece la escena litera, en atención a ser imposible,
que cuerperitos sin alma y tiesos como un huso se do-
bleguen a las actitudes y a los pasos que sólo es dable
lomar y hacer a un cuerpo viviente. Penetrados de esto,
¡os ninislas se concretan a los faltos en la maroma...

>Llegada a su término la cuaresma, los teatros de niños
le cierran... hasta que al estruendo del carnaval del año
inmediato despiertan alegres...>

Mea detall» sobre elg teatro» de niño, i de sombres,
els (robará el lector en Recuerdos de mi larga vida,
vol. II, pags. 7 i se., per Conrad Honre.

Joan Amades ene dona en el Butlletí Excursionista de
Catalunya, entre altres coses curiosos referen!a a la téc-
nica i al costnm deis ten tres de ninas i d'ombres, el
nom d'un altre ombrista: Andreu Gavatro. També ene
ofereix nombrases reproducción» d'ombres, editades per
l'imatger Llorene quan el tea [re d'ombrea ea divulga
abane de desaparecer; i ena diu que Fimporlador dele
niño, a Barcelona fou, en l'any 1802, un ilaliá que
s'anomenava Joan Chmni, probablement el mateix que
aquell Chiariní de que ena parla Cc-roleu.

Soler i Bovirosa explica en el seu arlicle pó«tum ti-
talat Un senyor ordenat, publicat en Diari de Catalunya
(La Ven de Catalunya) del 28 de deeembre de 1900, qne
nn professor de danaa anomenat Biosca donava función»
de niños a casa sera.

Amb la voga d'aquells tea tres pueril a, o potser a
l'acabament, el Bomanticisme ploraner fe!a el seu pie
a Barcelona. Año seria cap ala anys d'adolescencia de
Soler i Bovirosa, probablement veri el 1845, perqué, en
referir la repercudió del Ro maní i cisme en el tea t re, Soler
ens diu que ell era encara un nen. Així i tot, Soler
evoca tan bé aquell Rom ant i cisme, que no podem estar-
nos de reproduir aquesta pintoresca evoca ció romántica
que l'artista ene llega en les seves notes manuscrites per
a la conferencia de l'Ateneu, evocado que no sembla
pag haver estat lie g i da en púHic:

<El romanticismo imperaba de tal manera, que hasta
los niños no gustaban sino de aiuntos tétricos y sublime-
mente cadavéricos.

Leíamos a escondidas Las Noches Lúgubres del coro-
nel Cadhalso, y la novela La Urna Sangrienta o el pan-
tedn de Scianella y Rosaura o el Suicidio. Como nos fal-
taban obras románticas en un acto en las que no hubiera
dama, después do explotado El Puñal del Godo, repre-
sentábamos muy a gusto en los teatros llamados de al-
coba la pieza Leandro y el Sepulturero, pintando la de-
coración de cementerio sobre papel de estraza pegadas
sus hojas con una paciencia inaudita, en las que repro-
ducíamos los nichos de nuestro Cementerio, con leyendas
espeluznantes. Con gran fervor leía Leandro el epitafio
de su amada, que decía:

iEmilia, joven y hermosa
Cual la más lozana flor
De la muerte el cruel rigor
Sepultó bajo esta losa;
Sólo desea ambiciosa
Del objeto de su amor
Un suspiro de dolor
Para poder ser dichosa*

Y nuestro enternecimiento llegaba a irt colmo cuando
el mismo personaje cantaba, acompañado de guitarra in-
visible:

«¡Ay dónde fueron
Sus dulces días
Que de alegrías
Colmaba amor!
¡Sólo un sepulcro
Me dejó helado
Templo adorado
De mi dolor. De mi dolor. De mi dolor.»

83 Coroleu diu: *Las óperas empezaban a las seis y
media o las siete, porque abonados y público querían
cenar al volver del teatro.»

fl* Virella diu el que segueix: «...lo encarnizada
contienda trabada en aquellos años (a partir de 1847)
entre «cruzados» y < liceístas*, y cuyos episodios dejaban
atrás las mismísimas luchas entre Covent-Garden y Drury-
Lañe, alcanzó aquí un vuelo tan exagerado y tan desme-
suradas proporciones, que no parecía sino que el reposo
de la ciudad dependiera exclusivamente de la supremacía
de uno de los dos teatros. Seguramente que las aficiones
líricas de Barcelona daban ocasión a que fuese este te-
rreno artístico el abonado para ventilar sus diferencias
buena parte del público, pero de todos modos, mentira
parécenos ahora que una simple cuestión de simpatía por
los locales donde se rendía culto al arte, bastara para
enconar hasta tal extremo los ánimos

>No debía, pues, ser agüella... la única causa de tama-
ña perturbación en nuestra vida teatral... téngase presen-
te la imposibilidad en que se hallaba el antiguo teatro
de Santa Cruz de facilitar cómodo albergue a los que
iban llegando tarde al seno de la buena sociedad bar-
celoneía... las tradiciones íntimas... de más o menos jus-
tificados desdenes y mal reprimidos despechos... y sámese
con todos estos antecedentes, el primordial objeto que
asignaba la voz pública a la refundida Sociedad dramíti-
ca barcelonesa establecida en 1837, tan distante del fin
expresado por su título, como opuesto a las corrientes
políticas que privaban en aquella fecha.

»Desviada de tal dirección la Sociedad del Liceo, y
resuelta a continuar su camino en el terreno puramente
artístico, explotando para ello la concesión del convento
de Trinitarios, enemistáronse sus fundadores con su*
amigos de ¡a víspera, los concurrentes asiduos al Prin-
ripol...

yDeslindados los bandos, pronto engrosaron sus fila»
los diversos contingentes que debían librar batallas ton
reñidas, formando entre los *cruzados> todos los que má»
o menos habían podido apreciar las glorias del Santa
Cruz, y acogiéndose bajo la bandera del Liceo, no tolo
sus accionistas, sino toda la gente moza y levantisca que
estimaba como una novedad y un adelanto a la vez la
construcción del gran coliseo. La afición por parte de
nuestro público a la ópera italiana, hizo el resto*

os Qunn el Liceu (¿a la burla del Teaire de la
Santa Crea amb ¡'escenificado de Una Avventura di Se*
ramuccía, anécdota que transcrivim mes avalL aquesl tea-
tre es venja bo i re finad t el sen art en l'ocasió i forma
que explica Soler i Rovirona en la conferencia susdita:

«...Pero la revancha fue dura para el Gran Teatro
al querer cantar La Travialta, que ensayó sotto voee,
sabiendo que en el Principal se ensayaba también con
gran empeño. IAX estrena el Liceo el 25 de octubre de
1855, cantándola la estrella que en él brillaba, Mme. Ju-
lienne Dejean, y, a pesar de sus grandes esfuerzos y re-
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cunos, pues era artista dramática de efectos de relum-
brón, no puede con la ópera, y queda hundida y reti-
rada por el gran éxito que obtuvo en el Principal la
noche del 10 de noviembre del mismo año, cantada por
Landi y la f'eruzsi.y

Sobre aquesta rivalital de cliceístee» i tcruzados», el
lector trabará mét dades en el llifare de W. Corolen, pa-
lineo 483 i .-».

i Diu Soleri"> Diu Soler i Rovirosa en lee seves Notas tobre las
Artes Escenográficas, que ja en J'any 1840 el noetre Tea-
tre Principal adopta ela avéneos de l'escenografia fran-
cesa. Potaer aqueela adopció fou alguns anyB mes Urd,
probablement cap al IB50, pero década enea o década
enlla, el fet és que l'escenografia barcelonina davancá
tola l'escenografia hispano a partir d'aqnell mig segle XIX,
davancament que ha perdnrat.

- - - En terrea castellanee i anda loe
medies eren també anomenades

en un pati, tot just protegida i

i " Muñoí

a Italia durant els segles xvil i xvm: les arta purés de
Franca domina ven tol Europa, i durant el segle xvll, la
pintura espanyola, la flamenca, i sohretot 1'Holandesa, su-
persren enormement la pintura italiana; durant el se-
gle XVIII, Ansia térra crea un art pictórie i una ebanistería
propia, art» infinitamente mes refinados i origináis que
tol «1 que en aquests mm< poilia do

la ha for

ni. Del que conten les croniques teatrals d'aqnelU
segles, ja s partir del xn, es desprén que l'escenincacií
de les «gatadea», fantasies, pastorals, éntreme sos, comedies,
tragedles, arlequinada, farses i tola Ilei de scenarios
deis comics italiana, era relativament complexa i luxoan.
«En La Centaura, d'Andreiní, dedicada • María de Mé-
dicie aurt tota una familia de centaurea qne piafen durant
el primer acte, que pastaren, que galopen i s'encabri-
ten » (M. Sand. Citat per P. L. Dnchartre: La Com.
medie Itatienne.)

En tina fantasía titulado I A Finta Pazza, es comptaven
els elementa següents: un ballet de simis i óssos, altre
ballet d'estrncos, una rollecció de cotorrea que s'havien
d'eeeapar al vol, altre ballet d'índis; 1'Aurora, que havia
d'atravoasar l'escena sobre un carro voleiant; qnatre zéfirs
que aTiavien d'en volar, i altrea qnatre que ha vi en de
baixar del reí. Lea decoración» o qnadros representaven

entre* arhrés, lámala de les "ocea ó"Orfeu, 1'IiUerior ™'un
palau, el Temple de Venua, un Bosc, el Palau del Sol,
un Desert, l'Infern, eh Campa Elisis, una Verneda a la
costa, l'Olimp i, per fi, el Firmament! Les despeses
¿"aquesta eacenificació pujaren a Tenorme quantilal de
550.000 lliures franceses, perqué cal dir que la represen-
Utió fou donada a la Cort de Franca en novembre de
1645. Cal advertir tambe que aquesta escenificado no fou
pus de lea mes complica dea. (Duchartrn: hn Commédie
Italienne.)

A Anglaterra, durant el segle xvii i ja a les acá-
baile? Q£J xvi, el 1 catre de Cort, an ornen al Mascara, tambe
fou eeplendorÓB. En canvi, el teatre popular fou eece-
nográficament pobre fina a la indigencia. Aquest contrasta
mél o menys marca!, entre el teatre de Cort i el teatre
popular, es prodnei* airen.

no Els comptes d'aquelles fesles teatral» de dues o
tres hores de durada, punen tant com el presaupost
d'equipament d'un ees d'exércit o d'una pode"
da. I aixo sncceia imb la h i senda icional ruinada :

jo. pág«. 81, 82, 83, 85, 91, 101.
Un aol tramoista i un sol pintor cacenograf per a cada

teatre ja semblen anficients, i encara ja hi ha algtuw
administra ció teatral que pensa poder t robar I'home que
pugui realilzar ambdós oficie. A tot estirar es proporcio-
nen un o dos ajudants tramoiatea: en caaos extra or di na-
ris hom recorría a peona temporera,

102 Lee jermes son ela acá
«« retallen i fan de petite te
teló de fons.

ios ApeHfs Mestree recorda haver vist teatre antic,
grecorroma, reprcKentat amb un decorat de limitat reper-
tori modern i amb ela personatges vestits a la moda
del dia.

io* Sobre aquella eicenografia diu Soler i Rovirosa
en lea seves notes manuacrites: CLA MISE-EN-SCÉNB DKCÍ-
BSNIS... Desde que aparecieron los sillones góticos dora-
dos y fas mesas cubiertas con damasco encarnado, y más
tarde de terciopelo de Utrech galoneado de oro y cuya
procedencia no he podido nunca aclarar, un tenor echó
al tuelo tu capa al aparecer en escena en un momento
¡atol, y así lo hicieron luego los demás sin saber por qué.
Llamáronse góticas las arañas de nuestra catedral, y mal
copiadas aparecieron en todas las escenas de la Edad
media. S« pintó un «alón ferrado, no lé cuándo, de color
verde, y todos los teatros tuvieron su talón del mismo
color, y tanto ¡ué asi, que el título de tala verde constó
siempre en la distribución de decoraciones necesarias
para un teatro.*

Fina el reporto ri deis tealreta de jo guiña litografíate
amb colors Uampants trnien la decorarlo de sala que
figurava entapissada de verd. ApeHes Mestree, el venera-
ble dihnixant-poeta, posseeix un d'aqnests infantih reper-
torie teatral a amb la sala ver da.

10» Salvador Alarma creu que aquell feixuc procedi-
ment duraría fina cap allá l'anv 1860. Els telón6 pujavfln
cap a l'kers o parí alta de l'escena (del francés herse),
tota d'una peca, com la relia (heme) d« lea porten for-
tifica des medieval», o com els llisos deis telera.

Deu éiser per rao d'aquest fundonament dele primi-
tiue telone de fons que de Pinten or aparell estén i c ee'n
diu teler.

loo Din Soler i Rovirosa que finí a I'any 1808 la Mu.
mina ció deis escenaris i eales de teatre era aconeeguida
amb espelntes, amb afegidnra de cirís en les eolemnitat».
En 1800, un francee anomenat Argant inventa el quinqué
d'oli, aparell que s'anomena aiií del nom d'un monaieur
Quinqué o Quinquet que perfecciona l'invenl de Mr. Ar-
«ant. fEsci-nograjin, per F. Soler i Rovirosa.)
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Afegeix Soler i Roy i rosa, en les seves notes manua-
critea, que el Teatre Principal no aplica la iHuminació
de gas fins a l'any 1851.

i°T Una reproduceió d'una impressionant decorado
de Galli Bibiena es troba en l'estudi de R. Caeelles sobre
Els Origens del Renaixement Barceloní, segona una es-
tampa gravada a l'ai¿uafort per P. C. Abatí.

" " A Madrid encara en acabar U centuria trehalla
el célebre Jordi Busatto o Bu sato, el qual coHabora amb
el castellá Ama lio i aconseguiren ambdós fer celebre la
rao social Buaato y Amallo. Reculan! en el temps, tro-
betn que sobreasar!en a Madrid els noms d'altres esce-
no grafs italiana: Bemat Bonardi, August Ferri, Frederic,
Jobep i France ' • • • • - • - • • -

112 Diu Muñoz Morillejo qae al final del ballet La
Lámpara Maravillosa «aparecía ¡a bailarina Bartolomin,
inmóvil y con una pierna al aire, sobre una gran es/era
de cortón dorada, que giraba sobre su eje, y atravesando
el fondo de la escena, que representaba el espacio, caía
una lluvia de papel dorado, mientras el cuerpo de baile
se balanceaba en primer término, vestido de blanco, per-
sonificando genios con una llama de alcohol jotre sus
diademas.» Ela eapecladors es toma ven boigs de tan

. _, daglia, els gertnans Ángel i Antoni Mana
Tadei. També alguna francesox cora Joan B lanchar d.
Enríe Philastre, Carpezat i Carie» Anión! Cambon, deméa
déla snglesoa Guillem Brow, A. Calleott, Gnillem Perkins
i Tomás Grieve. EIB valenciana i cátala ns tambe a conse-
guir en gran predicament en l'escenografia madrilenya:
ala noms ¿Tusen! Lncini, probablement barceloní, An.
toni Matarredona, Josep Ribelles. Antoni Bravo, Manuel
Montesinos, Josep Martínez Gari, Francesc Amérigo, va.
lenciana, poden probablement afegir-ae els de Joaquim
Llop i Manuel Ainorós, deis quals no gabem sino que
foren molt celébrate en la capital de l*Estat; els croniatea,
pero, no ena diuen si llura noma valenciana o catalana
corresponen realment a artietea ¡levantina. Altres noms
catalana o valenciana son en en els fastos de l'escenografia
castellana: Ricard Alós, Joan Noguée, Etnüi Sala, Rafael
Terol i Antoni R i poli, aquesta dos última profeasorn de
Perspectiva, artistes que tan aviat veiem t renal la nt a Ma-
drid com a províncies i ádhuc a Ultramar, que de vegades
treballen associats, pero mes sovint tot sola. Els catalana
Pere Valls i Bofarnll i Francesc Pía i Vila, foren par-
ticularment celebres a Madrid; ho fou també una mica
Francesc Chía. Muñoz Morillejo (La Escenografía Espa-
ñola) s'ha referit ais dos esmentats en primer lloc, qna-
lificani-los de lalents excepcionals.

Així, dones, a Madrid els nostres escenó grafs i els
valenciana treballen nemorosos des del comencament del
segle xix fina ara mateix: també empresaris i ádhuc caps
de tramo istes catalana operen a Madrid. En canvi, tot
jnst si tenim noticia d'nn pintor eacen&graf de nom
castelli que treballi per a lea tres catalana, un tal Josep
Gutiérrez, que no nabem d'on ée fill i que en 1844 pinta
un teló peí Teatre Principal de Girona. (Claudio Girbal:
El Teatro en Gerona.)

El primer escenógraf cátala que trobetn en el se-
gle xix és Bonavenlura Planella (1772-1804), pare de
l'eacenógraf Joaep. Fou, aquell, pintor d'Hhlória i pro-
fessor de l'Escola de Nobles Arts. El pare d'aqaest B. Pla-
nella ja era pintor. B. Planella féu una (perspectiva» o
l'eaglésia de Sant Pere de lea PueHes, decora altres esglé-
sies i salons i pinta una Adorado deis Reis per a l'església
del Pl. Després d'aqaest Planella, o contemporiniament,
Irobem de sobte en la nostra escenografía la intervenció

ion Ángel Ruiz y Pablo: Historia de la Real y Par-
titular Junta de Comercio de Barcelona.

HO R. Casellaa: El Gran Escenógrafo Catalán, in re-
vista Hispania. Es referetx a Pan Rigalt i a B o na ventura
Planella. Caselles no especifica els noma de pila, pero
aquesta ea desprenen deis textoa de Mufioi Morillejo que
segueixen

US En la quarleHa epigraflada: Románticos Pinto-
res* París, diu el que segueix:

<1B3O. Renace la escenografía. Los artistas (todo era
Edad media) se desligan de la obligación constante del
inmutable Vignota, empiezan a hacer croquis al lápiz
o negro del natural; dibujan puertas y casas antiguas,
calles pintorescas. Estudian el gótico y el románico, van
a buscar datos a las bibliotecas, y todo esto escanaalixa
a sus profesores, que ven en ello la decadencia de lo
que ellos tenían por clásico. Mi querido maestro, el gran
Cambon, a los 16 años presenta croquis de las casuchas
que había sobre el Pont Nenf al jefe del taller de Ut
Ópera, y éste le dice pasmado: <¿A qué sirve copiar
estas porquerías?* Pero ellos tienen la fe en el porvenir
y todos se esfuerzan en seguir la corriente literaria que
ie formaba en Francia y debía invadir a ¡as demás na-

n i Trebflllaren associats sois la rao social Sert i Ma-
lató. En lea notes manuscrites de Soler i Rovirosa, Uegim

senyor Domingo i el senyor Francesc».

dia, al final de l'obra, l'escenogruf rebia una pinja de
flors i corones, nn eixam de coloms blanca eren aviata
per la aala, an angelet mecánic es des taca va d'una Ilotja
i tot volant h'aturava davant Josep Planella per a oferir-li
en una sáfala la corona al geni, i entretant plovien de
tota cantóos papera de colore que portaven imprés nn
<Soneto que dedican sus compatriotas al distinguido ar-
tista catalán José Ptanella, etc.», qual aonet reaava així:

tGrande una idea fabricó la mente
De la obra que tu voz nos ofreciera;
Grande el deseo fue que acometiera
Por verla el alma entusiasmada, ardiente:
Etc., etc.»

Quan vera l'any 1868 Bailester i Marión Carrerea,
aasociats, decoraren el Teatre Principa] de Sabadell,
aconaeguiren un éxit tan gran, partícula riñen t Baile 9 ter,
que aquest fou homenatjat amb el si mola ere de la pú-
blica corona ció, en aquell tnateú es cenar i.

l ie Segons testimoni del senyor Puig i Alfonso, el
pare del Teatre Cátala, el gran Pitorra, deméa de fer
d'actor en els seus primera dranies i comedies, també ei
pinta les decoración!. (Puig i Alfonso: Curiositats Bar-
celonines, t. II, p. 134.)

UT Sobre Teseenografia d'aquell mig seifle xix, din
Artur Masriera en Los Buenos Barceloneses que <Los
escenógrafos Baüester, Planella, Carreras y VUomara
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fueron los antecesores de San Miguel, Moragas, Girbal,
Pía y el maestro de todos. Soler y Rovirosa; de tal suerte
pie la legión de escenógrafos extranjeros (Cagé, Gambon
: Camban], Philastre, Ferri y Busato) que habían sentado
\us reales en Barcelona, debió emigrar, por ser del todo

i aquí l prese

l i s Diu Oleguer Junyent que «pulí* escenógrafs íran.
ceso a importaren (o que en el. Uenguatge de taller
s'anomena ígruixoe>, 50 ée, que les obertures arquitectu-
ral» de les decorscions o les *fermes> vistee obliquament
ja no apareixien al públic cora un retall límplement
elavai en el bastidor i mostrant el grnix escás d'aquesi
bastidor, sin6 que en aquesta part visible del gruix a'hi
comtrueix amb un nou pía que forma angle recle amb
la decora ció el gruix real, per manera que la decorado
o la fenna aparegui amb volum corpori, demés del volum
pintat.

nn En 1860 sabem que pinta nn teló de boca per a
la eompanyia angloamericana que en el teatro de la
Santa Creu (Almanac del Diario de Barcelona, any 1861)
presenta un genere nou que aconeegueix enorme éxitr
una especie d'opereta combinada amb l'acrobacia, genere
antecessor del moderníasim teatre rué, ft eetanta anys de
distancia. És de remarcar que aquella companyia, i altra
de semblant que en el teatre del Círc Barcelonés treba-
Ilftva pels voltants de l'any 1888, representaven llura obres
en Mengua angleea, o mixta d'anglee i castella. De les
representación» de la companyia angloamericana de 1860,
l'Almanac del Diario de Barcelona de l'any 1861 en parla
de la següent manera: <En este período contribuyeron
mucho a asegurar una concurrencia numerosa al Teatro
Principal los aplaudidos espectáculos de ¡a compañía
angloamericana titulada: Las Maravillas de las Escabro-
sas Montañas.

>Raras veces se obtiene una teñe de triunjol tan com-
pletos como loa que obtuvieron en sus extraordinarios
ejercicios los señores Franklin, Maginton, Nice, Fisher
y Roschete. Su arrojo, su agilidad y la seguridad en iodos
los ejercicios sorprendieron hasta a los más dispuestos
en favor suyo; y al decir esto no podemos hacer mérito
especial de este o aquel ejercicio, pues en todos arranca-
ban aplausos igualmente nutridos y merecidos. En los
ejercicios denominados €L.os hermanas transparentes*,

obtuvieron gran copia de aplausos, elc.>
I, ara que aom a parlar de noveláis teatrals... antigües,

poUer eaeaigni aquí de retreure el teló de boca amb
1 especiarle que esta
" ~ ' ballet

Pande, estrenat al Teatre Liceu cap ala anys de 1919 i
que ena sembla una i n vencí ó o cosa mai vista; es ven,
pero, que ja en el teatre de la Cort de Caries II d'Es-
panya es presentaren, en 1675 i 1680, dues obres de
Calderón de la Barca precedides de telón8 de boca eon-
cebuts de tal guisa. Diguetn de paseada també que el
doble escenan amb representació sincrónica de dues
obres, i amb la consegüent supressió deis intermedia, 50
que ara fa parlar com d'una gran novetat a Paris, a
Moscou, a Berlín i a Londres, ja era un costnm sota
l'imperi rom i quan hom habilita va l'amfiteatre per a
re presenta cions teatral!. I l'orquestra oculta és inven ció
que data de l'any 1SS1, de quan en el (eatre de la Cort de
Paris «'estrena Topera bailable Circe: l'orquestra sembla
que es trobava amanada darrera una volta d'atzur rimo-
lada de boíres i consleHada de forats Iluminóse* per on
eixien els son a mu Bi cala (Ceiler: Les Origines de VOpéra
el te Ballet de la Reine. TCital per Soler i Roviroaa en

la eeva conferencia de l'Ateneu]). Altra novetat amiga
eón les boires movibles, simula des per raitja de glasee»,
i l'empramem ¿"aqüestes glasees per a ocultar la tramoia
d'un canvi de decorado sense abañar el teló: en 1765,
un escenógraf de París, anomenat Bonquet, és ¡'inventor
d'aquest truc tan aocorregut avui dia. (Ibid.) Es parla
també d'un tal Na barro, comediant t o leda que perfec-
ciona un xic el barbar teatre popular castella del se-
fie xvi i inventa b o ir es, trons i Hampa; i un enginyer
florentí anomenat Cosme Lotti monta obres en el teatre
de la Cort de Felip 111 d'Espanya, amb l'orquestra amaga-
da (Ibid.). I en les notes manuscritos de Soler i R o virosa
llegim que fJ truc de les cascados ngurades amb glasees
i nlets d'argent, que usen els escenografe moderna, és
herencia setcentista, inven ció del celebre arquitecto esce-
nógraf Servandoni. Remarquen!, pero, com totes aqüestes
troballes eón anleriore al eegle xix, readoptades al final
d'aqnesl aegle o al comenjament de l'actual. Anote
per fi, que aquella xocant novetat que inventa "" *
Rostand en escenificar Chantecler en un galline. • cu
fer disfressar de galla i gallines els personajes d'aquella
obra, tenia un precedent en l'opereta catalana El Rellotge
del Montseny, en la qual es representa que el Consisiori

nicipal d'un poblé es metamorfoaeja en galliner i

i Edraond

municipal dun poblé es m
els regidora en galle i gailin

120 Seria molt interessant 1H investiga ció de la vida

el segle xix. Aquesta idea ens la snggereix una ínteres-
santíseima crónica que Claudi Cirbal publica en la Re-
vista de Gerona de l'any 1893.

l i l Ja en la Historia de VEscultura Catalana Moder-
na vaig teñir ocasió ¿'explicar les incontables mí series
que hagueren de sofrir en una vida esdernegada d« treball
grans mestres de la nostra escultura vuitcentista. Els
píntors esc en 6 grata hagueren de pasear també per aquest
ádrela (1 o r.

122 Sobre aquests cartellots, que s'anomenaven nía-
marratxos, diu Soler i Rovirosa en la «era conferencia
de l'Ateneu el peguen!:

* O bras pictóricas que acusan tanto ingenio como in-
genuidad... y cuyo origen histórico no he podido ave-
riguar.

>Los datos preciosos adquiridos acerca de sus autores,
empiezan con losé Robreño, actor popular y picaresco,
que era el niño mimado del público.., A beneficio de
Robreño, por los años 20 al 25, se anunció el drama «El
Capitán de fragata o el Capitán azul*, en Santa Crin. En
uno de los actos, la escena se supone en el camarote de
una nave, pero Robreño, para llamar la atención del
público, pintó él mismo un cartelón con un buque en
alta mar. Se representó el drama, y, concluido éste, como
era costumbre, había intermedio de baile nacional...
Cuando aparecieron los bailarines, el público compren-
dió que, habiendo concluido el drama, no habría buque,
y empezó una gritería espantosa pidiendo el barco. El
regidor presidente manda al Empresario, por medio de
un alguacil, que aparezca el barco, y aquel pobre diablo
corre asustado a comunicarlo a Robreño, quien, sin in-
mutarse, pide que le traigan el cartelón y que la orquesta
toque una marcha patriótica, y aparece... sosteniendo con
ambas manos su obra, y enseñándola a los espectadores
atraviesa ¡a escena, haciendo vaivenes, con la mayor
calma y tranquilidad. El público, dominado por ¡a sor-
presa, aplaudió a rabiar..•

>Con la muerte de esle popularísimo autor, actor y
político exaltado, el anuncio mamarracho sufrió un golpe
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muy rudo, del cual no pudo rehacerse sino con la apa-
rición de un nuevo astro, especialista en el ramo.

*Fué éste don Ramón Barrera, catalán, actor... regre-
sado de América por los años 50 ó 51-.. En el gran
balcón del Liceo aparecieron los cartelones pintados por
aquel artista popular, con tanta intención sangrienta
como candidez de ejecución. Sus figuras se parecían a
¡as imágenes que hacen poner en duda al arqueólogo,
las cuales pueden atribuirse lo mismo a un pintor bizan-
tino que a un ignorante moderno.

>Desde entonces Barrera fue el monopolixador de
aquel arte popular, hasta la aparición, en la esquina de
¡a Rambla y calle de Fernando, de un canelón toberbia-
mente pintado por Francisco Pía y Vila... Era el anun-
cio de una obra que editaba, creo, la Sociedad El Plus
Ultri, o La Maravilla, y trataba de la guerra de Crimea*

En ela apunts per aquesta conferencia Ilegim la ae»
güent dada sobre els cartellols anomen&t» mamarratxos:
tBallester y yo despedidos tlel Liceo por no saberlos
liacer ¡y de valde!*

12a p e r a ieB fentes del Centenari del deacol>rimen)
d'Ameríca, molts eacen6grafa treballaren en la decorado
del Paaseig de Colom, el qnal eslava molí be per aquell
tempe, i d'altres carrera. Soler i Ro vi rasa dirigí la deco-
ració del Passeig de Colom.

124 El primer pinior de «perspectives» que trobem
en la historia de la pintara catalana desprée de VÜa-
dotwat ée un tal Josep Perruchetti, domicilia! a Reas,
nrobablement italiá. Cesar Martinell ens n'assabenta
(Cesar Martinell: La Seu Nova de Lleidai i ens diu que
era un especialista en tal genere, ja que se l'anomenava
pintor de perspectives. En data de 11 de maig de 1779,
el cabilde de la Sen de Lleida li encarregá una «pers-
pectiva* que simules un cimbori en la volta o en el sostre
del erener de la catedral nova.

125 Era una «perspectiva» concebuda ;i una molt mo-
derna faisó de l'escenografia realista: corporis ela primer»
termes i pintats ela segons i darrera. Aquest monument,
del qual es conserva el projecte, ée nna regular i rigoro-
sameut ¡i;iraHela perspectiva central i frontal, tal cora
requería el (monumento, pera també tal com era ales-
hores concebudu la perspectiva escenográfica. R. Caselles
en Origens del Renaixement Barceloní, reprodni aquest
projecte. El dibuix original es Iroba a la Biblioteca del
Masen de la Ciutndella. £s una admirable obra de
perspectiva, molt reeixida ádhuc de» del punt de vista
arquitectonic, i que degué produlr iHusií de gran dio su
espacialitat.

Si hem de creare el lestinioiii que ens reporten els
papera de R. N. Comes, hí hanria noticia d'una altra
«perspectiva» pintada per Antoni Viladomat: en 1702,
en ocaaió de la vínguda de Felip V a Barcelona, el8
canon g es volgueren disfresaar el t ra e bal samen l de les
obres de l'altar del Sagra ment (que nía i no acabara
d'estar llesl i que no ho fon fins a les acaballes del se-
gle xix) i Viladomat fon encarregat de pintar la «pers-
pectiva» del que, nn cop Best, havia d'ésser aquell altar;
així amb aquesta íperapectíva» fon o culta t el denordre
de l'obra a mig fer. Afegeix Comes qne, forca a trotina da,
aquesta «perspectiva» sube istia encara vera l'any 1860.

Una (Taquéeles eperspectivee», i de bona ma, ens resta
encara: l'altar major de l'església de rao^pital Militar,
obra del pintor francés Josep Flaagier, mee barceloní que
francés, borroc ala aeuí primers tempa, i a les acaballes
mes decantat cap a l'esiil napoleón!c. Éa curios aquest altar
perqué, tot i ésier molt pompos d'escultures, tot i fer

a iHusió de corporei'tat, ¿a un simple frese, o una
1 pintura al tremp, realittada amb paleta restrín- '

fra
Diu Soler i Rovirosa, en la seva conferencia de

l'Ateneu Barcelonés, que, cap alia els anys 1869 o 70,
pogué encara veure, mal apilotats entre els endimaria
de la parroquia de Vilanova, la «perspectiva» que per
al novenari d'animes d'aquella parroquia pinta Manuel
Tremulles. Una «perspectiva» per l'eetil sembla que es
conserva entre els endimaris de la parroquia de Sant
Jnst, de la nostra cintat, obra de Simó Gómez. Aques-
ta «perspectiva» aobrepassa probablemeut el programa
d'aquest genere pictiric, ja que, eegona el testímoni de lea
peraones que la veieren, representa una «gloria» i era
destinada al «nionument» de Setmana Santa. És de supoaar,
dones, que l'arquitectnra hi seria escasea, sino nuHa.

ise El senyor Curreres Candi ens assabenta d'una an-
terior «perspectiva» aplicada a la casa del Conaell de
Cent. Era en la segona meitat del segle XVIII, i el pert-
pectivista no menys que Manuel Trgmullea, Eli mateix
ha conU. Diu si de« de l'any 1745 fina al 1784 1'AjnnU-
ment li encarrega «ioi cosas de mayor empeño y crédito
en su arte... siendo las más principales, la decoración
alegórica de la proclamación del Señor Rey D.» Fernando
el VI, la histórica por la proclamación de nuestro muí
amado monarca D.» Carlos Tercero, el suntuosísimo Pan-
león que V. S. dedicó a la» exequias de la Reyna D,' Ma-
ría Amalia y últimamente el Regio Pórtico con que t«
adornó la jachada y Plaza de las Casas consistoriales en
¡as fiestas que V. S. solemniso por el nacimiento de lo*
lujantes y ventajosa Pax*. (Carrerea Candi: Geografía dt
Catalunya. Rarcelona-Ciutat, pag, 789.)

127 Muñoz Morillejo: Escenografía Española, pag. 209.

171 " -- - - * - - • • Barba, que amb el
paeud
El Jur
la les
quina
mesa, i
d'una
dia

s El precita! Josep Arrau i Barba, que amb el
óiiim de Dr. Jasé Varra escrivi la noveHa (inédita)
ramento de un Artista o Juan y Pepita, en descriare
sta del prometatge deU protagonistas, explica de

manera fou guarnit el jardi de la casa de la pro.
i com fou ocultada la part mes roí na per mítj l
«perspectiva» de gran pare, la qual alhora en gran-

1 jardi natural.

129 En el palau del marqués de Comillea la «pers-
pectiva» semblava teñir per finalitat de doblar ficticia-
ment el jardi, com ai la logia fos un simple passatge o
pont al mlg d'un pare. En els jardi na de les cases de
lloguer la «perspectiva» paisatgista semblava teñir per
objecte d'una banda dissimular la monótona i altíssima
paret mitjera de la casa próxima, i d'altra banda engrati'
dir iHuaoriament el jardi del pia principal, habitnalment
el pin del propietarí.

130 Ja hem vist com la mateixa Junta de la Societat
Gran TVaire del Liceu li regate ja va el preu del seu Iré-
ball, i ja explicaren! de quines estratagemes s'havien de
valdré els memores de bona volunta I d'aquella Junta per
tal de eobrepreuar l'art de Soler i Rovirosa.

També tenim explica! el cas lrsB¡c del francés barcelo-
nitiat. En Feliu Cagé. L'altre cas mea grea que coneixem,
després d'aquest, és el de Planella, el gran Josep Pía-
nella, que havia aconseguit triomfa enperiors ala deis
millors divos, les decoración» del qnal eren homenatja-
des amb corones, versos, coloms i angeléis del cel. Aqnest
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gran artista fecnndísuim morí en la miseria, l'any 1890,
arreconat en una oficina municipal, on treballava per a
cobrar un eou que no li baatava per a lea primerea ne-
cessiuts. Josep Planella morí en bracos de Soler i Ro-
viioaa, eegons conta aquest en els seus papers.

t i l Diu Muñog Morülejo que un del» meatre» de la
primera época de l'eaceno grafía castellana del segle xix,
el valencia Antoni Bravo i Alonso, morí en 1880, a l'edat
de 70 anys, «desempeñando el cargo de jefe de los Al-

i Generales de la Villa de Madrid, tan falto de
i como cargado de años, abandonado de la va-

liosa fortuna y de sut infinitos admiradores*. I el cele-
bérrim Amalio Fernandez García, aquell eecenógraf qne
Uní féu parlar en ela diaria madrilenys, adés tot aol,
adés formant parí de la renomenada rao aocial Bnaato
y Amalio, i que tota imaginávem com un gran senyor
de lea arta en la Corl de totes lee Espanyee i le» se ves
Indiee, el gran Amalio es veié obligat a expatria r-ae cap
a Ultramar, perqué a Madrid no es guanyava la vida.
Rea de mes dolorós que Tamargor d'aquest artista, tan
cultivat i sensible, en veure'a obligal a deixar la patria
que ja eentia enyorar abans de sortir-ne.

isa La gene si psicológica del xaronisme, he intentat
deatriar-Ia en lea pagines de la me va monografía biográ-
fica del pintor Simó Gómez.

l Uns
ginyós i espectacular volgné revifar-se en la societat /Via
Ouerrer; pero ja 1'empresa no era espontañía ni tan
aguda com en la bona época: ni era un producto del
tempe, ni la gent que s'emprenia aquella galvanització
del xaroniame de qnalitflt — ei es pot dir així—ja no
era la flor i nata de l'art catali, einó obrera assessorats per
algún artista potser de poca categoría. També cal dir que
el Niu Guerrer es man if está mes morigerada me nt que ela
pretérits tallera d'arlistes. És de remarcar, pero, que
alhora que ele taller» d'artistes abandonaven I'humoríame
espectacular i sensual de tot l'any, el Carnestoltea bar-
celoni prenia ufana, propulsa! peí senyor Junyent, del
Born, l'avi de l'eícenograf. Aquell Carneetoltes barceloní
que atenyé gran magnificencia, degué éaeer el moment
transicional entre el xaronlsme deacordat dele tallera d'ar-
tistee i la reacció inteHectaalieta i política qne ens tor-
na va el eentiment coHectiu de responsabilitat i de dig-

i«* Sembla que a I'interior de la ciutai també s'esta-
bllren jardins d'eepectacle, particularment cufes-jardf, amb
algún escreiic d'espectacle. Aquesta eren molt mes redui'ta
que el» de fora muralla. El mea importan! seria el Café
del Jardín, en el prodig earrer d'Escudellers; aquest cafó-
jardf, segons Coroleu, tenia una vintena de glorietas i
una hermosa cascada.

Joan Anudes ens parla en el Butlletí Excursionista
de Catalunya d'aquests especia el es barcelonins a l'aire
lliure i dona reproducrions de grávate de l'época on es
representen lee atracción* dele Campos Elíseos i deis
Jardines de Tívoli.

180 Els tallera que deaprée Iloga Soler, segons infor-
mación a del reputat escen¿graf Salvador Alarma, e6n els
gegüenta. Sembla que seria poc tempa abans d'emprendre
el eegon vifltge a París o bé, mes probablement, en re-
patriar-se tot sol Ballester, qne aquest, junt amb Soler
i Marian Carrerea s'associaren i prenderen el taller del
Lícen. Aquest taller l'ocuparien un sois Ballester i Carre-
rea; Soler i Rovirosa coHaborava bo i enviant des de

Paria croquis, projectes o tea trina que els doe conaocit,
desenrotllaven. Aquesta de sen rol llámente serien un escreix
de la llur eecenog rafia propia. Desprée, qnan Soler
torna de París, morí Joan Balleeter, sembla que Soler i
Carrerea se separaren. És probable que aleshorea aquosl
romandria al taller del Liceu. Soler i Rovirosa llogaria
un dele dos tallera d'eacenografía que tenia el Teatre
Principal, el taller inferior. L'altre, el mes alt, el tenia
llogat Tescenógraf Planella.

13U Avui ocupat per Salvador Alarma. És fama que
allí els dos joves mesires ir aballaren molt. No podríem
dir ai Soler i Pía eren també llogaters de 1'esmenUt taller
del Teatre Principal o bé si Soler treballava a asociada-
n.ent en el laller del correr de Montserrat, tot ireballam
peí aeu compte en el del Pía de lee Comedies.

137 Potser aleehorea, que és quan F. Pía va a esta-
blir-se a Madrid, Soler i Rovirosa es queda ambdós ta-
llera. Si per cas n orné a ne retingué un, aqnest seria el
del Teatre Principal, o bé els doa d'aquest teatre ei en
aquella data Josep Planella ja no a'hi trobés; perqué
en rememorar aquella díes de Soler i Rovirosa, tota els
testimonie que ens resten coincideixen n parlar del taller
del Teatre Principal, amb exeluaió de tot altre.

18K Per aquesl moliu aempre haBué de teñir lio gal 6

grans tallera suplementaria. També llogá un gran taller

qne aquesta dos (Jarrera foren ela principáis tallera suple-

S. Alarma ciU altres quatre grana tallera accessoris,
un en la sala de ball de La Palmera, al capdavsll del
rarrer de Jonqueres, allí on ara hi ha la Caixa de Pre-
vi a íó, i que n'anomenava Sala La Palmera per rao d'una
gran palmera proceden! de l'hort del derroca! convenl de
Jonqueres, la qual durant anya havia subaistit en aquell
lloc, i eslava pintada a la faca na d'aquell local. Mossén
Jacinte Verdaguer eecrivi una poesía a llaor d'aquell*
palmera. La sala de ball de La Palmera era una enorme
conetrucció de fusta mes que d'obra, on Soler i R o vi-
ro aa de vía trobar-se molt desembrassat per a pintar les
grana decora do ns del Teatre del Liceu. El segon d'aqueata
tallera accesoria era en una altra sala de ball anomenada
El Siglo, anexa a l'avui deaaparegut rafe La Alhambra.
Aqueal cafe eslava emplacat a l'entrada del Paeaeig de
Gracia, allí on ara hi ha la casa del Banc Comercial de
Barcelona i on fa anys estigué el Beüograf, un déla pri-
mera cinemas de Barcelona, que a l'entrada tenia un
gran «orgne de Barbarie». Els darrerea del café de VÁl-
hambra dona ven a la Rambla de Catalunya, i abans
d'éeaer convertíts en vasta aala de billare foren la eusdita
sala de ball. No cal dir que, en arribar el día de festa.
Soler i els eeus fadrína havien de deeallotjar aquella im-
jirovitiats Hilera per u l de fer lloc ais bailadors El*
altree dos tallera acceseoríe de Soler i Roviroaa eren, un
d'elle, un cert magaizem que es I roba va també a la
Rambla de Catalunya, xa mira al earrer de Valencia; l'al-
tre es trobava en una magatzeme de teatre que l'empre-
aarí Ignasi Eliea poséela al earrer de Caaanova. Aquest
taller era el mes gran: era tan gran, que s'hi podien
pintar alhora trea telons per al Teatre Liceu.

Quan es declara la febre groga a Barcelona, vera l'any
1S70 o 1871, Soler, com tota ela barcelonins que ho po-
dien fer, fngí de la capital: ana a instnHar.se a Sabadell.
Hi ha qtli diu si a Terraseu i tot; és segur, pero, que a
.Sabadell monta un taller en coHaboradó amb Pía, el qual
fou bastant actln. En aquesl taller prodní, entre altres
ileroraf (sembla que a Sabadell Soler i Pía pintaren el
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decorat de El Tulipán de los Mares), un repertori extens
per al Teatre Principal ¿'aquella cialat. I com que també
treballa molt per al teatre de Terraasa, bom pot pregui
tar-se ai realment Soler ¡ Roviroea posa taller
dutai ve. na. El mee probable i
sortís del taller de Sabadell.

a taller en aquella
e iota la prodncciú

subsist.
i baixa i i

x, desti-

1 4 0 El primer d'aquests escenógrafo era un tal Cases,
el qual, si bé no era un gran artista, servia per a tot:
te l'anomenava familiarment Cáseles. El mes importan!
era després nn escendgraf valencia, anomenat Josep Calvo
Verdonces, el qnal sembla que també rebé llicona de
Soler i Rovirosa; era un gran talent per a la perspectiva,
i com a perspectivista actúa va en el taller del correr de
la Diputado; escriví un tractat de Perspectiva, i en 1896
abandona el taller, deeprés de colaborar amb Soler i
B o vi rosa dnrant vint-i-set anys, per a entrar de profeasor
de Perspectiva * l'Escola Provincial de Belles Arta de
Llotja. El tercer d'aqnests caps de taller fon un tal
Mercader, espeeialitzat en el paisatge, i que, per tant,

eentit de ¡xa va anar Soler i Rovirosa conven eo a afirmar
elg te étimo ni 3 que sempre eren d'una gran penetració i
justeea, Les persones que coneixien aquellos gesta cions
teatrals diñen ai en nssabentar-se de les observacions de
l'eecenógraf després de coneixer el manuacrit murmura-
ven sovint: l'obra es salvará per aquest pnnt; o bé, des-
prés de l'estrena: l'obra no hauria aconseguit tan d'exít
senee aquella modificado. Autora astuts en teatral ¡tat
com Cuimerá, es refiflven tant de Soler i Roviroaa, que
abana que aqueet comencés la feina volien parla menta r-
hi, escoltar-lo, fer-li preguntes; en fi. soHicilar-ne la col-
laboració. Diu si Cuimerá havia escrit algunas obres bo i
recolzat en aquesta coHaboradó, talment com aquella
antors que escriuen ana obra dramática pensant en de-
terminal actor. Amb Pitarra també Soler i Rovirosa tenía
conciliábuls per l'estil.

Pero Soler no pretenia paa intervenir en el teit, sino
lot el contrari: la aeva volunta! era de ídentificar-sTii i

També, eegons ena diu el aenyor Alarma, durant
tempe actúa constantment en el taller de Soler un eece-
nograf francés espeeialitzat en l'ornament, el qual s'anome-
nava Complier, i morí en la riostra ciutat. Cap a les
acá bailes de la vida del nostre bíografiaf, Oleguer Ju-
nyent entra de temporer en el gran taller que era con-
sideral com l'Olimp de 1'escenografia. Junyent devingué
després cap de taller, fina que se n'ana a estudiar »
París, amb el tnajor senttmenl del mestre, que mea hauria
preferit coneervar-Io al tea costal, pero que, abtí i tot,
l'ijnda a ¡nstaHar-ae i a trobar bons mestres a la capital de
Franca. Salvador Alarma fou altre del» deíxebles.fadrins
preferit a de Soler i Roviroaa: tanta era la con lian 5a que el
mestre havia poeat en el jo venís siro Alarma, que, entre
altrea feines delicados, li encarregá alguna vegada la de
copiar els tealrins quan calía fer-ne dobles per ais em-
preaaris estrangere que adquirien ab ovo elg decoráis del
eelebrat escenó graf barceloní. Altres deixebles-fadrín s
foren Lluía Bru, £11 de l'escendgraf del mateix nom que
florí en come nía r el eegle xi\ ; aquest segon Lluía Bru es
cansa i abandona l'escenografia; també fou deixeble de

teix Victoria Amell, jove de familia distingidn, que també
es canal i deserta el taller i l'art; i nn tal Carrerea, altre
desertor, eenee parentiu amb el Carrerea primer ensims*
trador de Soler i Rovirosa; i altrea esceno grafB que
s'snomenaven Vals, Gracia, Joaquim Bas, altre desertor;
Lleó Cometerán; En Brnnet i Fita, que acón seguí anome-
nada; Joan Francesc Chia, molt apreciat també; Antoni
Poua i Palau, es ceno graf tan inteHIgent com modesi;
P. Eriz, que deserta 1'escenografia per a dedicar-se a la
caricatura i al dibuix d'iUustraciá, emigrat a Londres;
Bernabeu, que deixa també 1'escenografia per a la pin-
tura a 1'aquareHa; Lluis Labarta i el seu fill Francesc,
aquell derivat cap a ['arqueología de l'indument, i aquest
espeeialitzat amb molt talent en l'art decoratiu; el famós
Mrturici Vilomara i, per fi, un tal Casagemes.

1*1 De tal manera s'identificava Soler amb el manua-
crít teatral, diu ApeHes Mestre a, que mollea vega des
havia suggerit a l'antor algún quadro nou o altres modifi-
cacions que aquest gairebé sempre acceptava: Soler i
Roviroaa veía damunt de les tanles l'obra a escenografiar
mes lúcidament del que ho veien els raes experiméntate
autors dramatice, els qnals sembla que U solien veure

artzenbusch, Soler
vingué de Madrid

per a veure-la representar, no la reconeixía, i, de desoía!
en amunt, diu si deia: «Eata no es la Redoma de Hart-
zenbusch, sino la Redoma de Soler...» 1 les llagrimes H
rodolaven cara avall. Pero tot exclamant-se, abracava a
a Tescenograf. Abtí ho conta la sen y ora María Soler.

14-1 D'aquestes notes man Mr rites la (illa del pintor en

1 4 4 Tenim dit com l'astorament deis consúltate els
feia donar un parer a la babalá. No hi feia res; o pro-
bablement el mestre no percebia la torbació deis deixe-
bles; el parer d ominan t era el que Soler adoptava.

i « SÍ bé es cert que moltes vega dea es descuidava
de signar, en canvi mai no oblidava de datar aqnests te-
lón 8 amb groesa disgraciosa escriptura de coHegiaL Mai
no indica, pero, ell, tan metodie, a quina obra pertanyen
aquella proj celes de te Ion a i decora cions. Lea obres deis
darrers temps mai no porten el monograma susdit.

" « De tal manera son perfertea aqneals teatrins, que

operadora per a l'ampliació i eiecució definitiva. No se
aap per quines raons, tal vegada per rao d*haver un bon
snbjectil d'aquareHa, Soler i Rovirosa emprava alguna
vegada per a la construcció d'aqnests teatrins una carto-
lina que es fabrica va ell mateix bo i enganxant amb
goma ful) sobre full de paper d'aquareÚa. L'escala
d'aqnests teatrins solía éeeer, segons teetimoni d'Oleguer
Junyent, de tres centímetree per metre- Es pot dir, doñee,
que els operadora rebien el projecte amb totes les dificul-
táis resoltes: no havien de fer altra cosa que ampliar.

J47 L'encolada era amb empesa relalivament fluixa,
per tal de no llevar flexibilitat ais felona en l'operació
d'enrotllament i desenrotllament. Quan Soler emprava la
cola de retalla de guant, aquesta era fosa en el mateix
taller, i aTji barre ja va blanc d^spanya.

> Operad ealitza , el pintor Calvo Verdor
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éa una materia tan absorbent que immedialament dona
el to eec, sen se humilat, (o que és raolt convenienl per
a saber a la segura quin aera el (o un cop la decorado
estará 11 esta i en díaposició d'eseer militzada, dones ja
és sabut que la pintura a la cola o al Iremp és molí
distinta de to quan és húmida del que ho éa en assecar-
se. Aqüestes games eren presenta dea a la considera ció
de Soler i Roviroaa, i ell hi feia lee obaervacions perú-
nenta. Els tons d'aqnesles nombro sea games de color eren
de molt delicada preparació. Cnlia ferio» espesaos, co
és, poc carregata d'aigua, deixar-loa solar durant algunos
hores i després fer-ne la decantado, per tal de llevar-
los-hi el xerigot pernicíós que pujava a flor d'aigua.
Aleshores s'hi afegia la dosi de Iremp que el tacte del
preparador havia de saber calcular, co que éa operado
de greu cora pro mis. El Iremp és la cola a ciar i da amb
aigna.

rebregada de repica castellana, co que li donava un aire
de domador que no deixava de teñir gracia, perqué
Soler i Rovirosa ja volia donar nn aire comic a aquella
estimáis oráis. Pero el canaament era Un gran, diu
S. Alarma, que la digestió precipita va l'atuiment i,
paseada la mi I ja nit, ja ningú no feia rea de bo- ningú
sino el mostré, mai causal ni deprimit fina deapréa de

¡ Els i > obnsrs que havieu vingut amb els
eubratllaven l'acabament de 1»
ip al tcatre, on immedialament

de t
El mes atraient per a Soler devia ésaer la fe ¡na

cosa s eia am nca^purs^o
tintáis; aqueet era l'únic moment que

intervenía en les games de l'escenógraf, ni mea i
que p rae ti cava Soler en ela seua croquis i projectea esce-
nográfica. Aqueet coatum de trenre els clara deis projee-
tes i de lea decoracions a darrera hora i amb blanc o
blanquet, també l'emprava en els projectes de decora-
do, els quala apareixien així maleix treta de clara a darre-
ra hora. Aixó den ésser corrent en els escenografa, per-
qné el gran Séchan, que Soler admira va. í amb el qual
lé molts punta de contacte, també ho feia així. D'altra
banda ela estenógrafa coloríales s'hi veuen oblígala per-
qué en tota ela procedimenta de pintura a la cola, el
blanc barrejat amh ele colora ée traidor: enfarina i mata
la brillantor del calor. Així és que per a aclarír els tone
l'escenógraf ha de recorrer a l'aigua, fent transparentar
Tenguixada, taimen t com 1'aquareHÍsta no barre ja mai
blanquet ala aeus colors quan ela vol aclarir, sino aigua,
i juga també amb la blancor trasparentada del paper.

mi És cert, pero, que a desgrat deis sens éxits in-
interromputs, a desgrat de no haver mai sofert cap fracaa
artistic, sempre temía que el darrer decorat no reeixís.
Ja referim en altre lloc quin era el sen nervio ai sme
cada vegada que havia d'estrenar algún decorat i com
queda va extenuat immediatament després de la sempre
triomfal estrena.

L'amor a l'exit teatral i a l'obra ben feta, ben reeixi-
da, es manifestava de manera forta i exemplar sempre
que Soler i Rovirosa era l'encarregat de repartir el de-
corat d'nna obra entre varis i contraposats escenógrafo,
c,o que a'eaqneia sovint perqué ell era el meslre india-
cutit i a ell anaven els grans ene arrece. En aquellea
ocaaions en qne Soler i Roviroaa no podía donar 1'abast
o quan per diatintes raons convenia la intervenció d'altres
eacenografa. Soler, que hauria pognt donar a cada a Mí ata
el tema que 1 haguea pogut fer quedar mes malament i
que, per tant, fes ressortir el talent del repartidor, poc
s'atnrava a considerar aqüestes estratagemes miserables,
ans al contrari, no pensant sino en l'éxit de l'eacenificació
qne tots piegats anaven a emprendre, Soler i Rovirosa
encarregava a cada un deis altree meetree el tema que
mea i millor s'adignés amb lea aptitud a de l'artista. Així
ens ho contn Salvador Alarma.

152 Diu Salvador Alarma, que a mitja nit el tnestre
oferia un bon sopar ais fadrína ! qne els animara amb
crits d'entusiaeme i d'abrivada, sovint amb gestos gran di-
loqüenta i léxic heroic man lleva t a la fraseologb mes

cilindres de fuslu
decora ció se l'enduíe;
feia el sen fet.

Segons Oleguer Junyent ens fa saber, la Junta del
Teatre del Liceo havia agafat el costnm d'cxaminar les
decoraciona i de jut jar-Íes en la mateixa escena unes hores
o uns dies abans de la llur estrena. Aixo vexava un xic
Soler i Rovirosa, i per tal d'evitar aquells tribnnale on
liavia d'escoltar mes aviat nicieses que o ráeles, l'artista

decoracions destina des al nostre gran teatre.

o* En l'Exposició del Teatre orgañilzada l'any 1930
en el Palau de Projeccions de l'Exposició Internacional de
Monljui'c, hi havien alguns figurins que li eren atorgats.
No eren paa grans obres d'art dea del punt de viata del
dibuix; eren mea aviat obrea fluixes, inferíors ah figu-
rins de Puiggarí, de Pahissa i de Lluís Labarta. Aqiiesla
figurins inferiora del nostre escenograf eón la minoría i
els que projeelá durant la joventut En la aeva maduresa
afina el color, el mateix qne el de lea decoracions, dona
mes gracia al dibuix i idhuc mea fantasía al conjunl. La
filia de l'artista conserva bones coHecciona de figurina de
les varíes époquea de l'evolució del projectista. Val par-
ticularment In copiosa serie de La Magia Nueva, on es
veuen lea marques de l'aigua, del fang i del trepig que
les Irifulgues del seu silvament deixaren quan eadevin-
gué l'incendi del Teatro del Circo, de Madrid.

Només un artista hi havia en la Barcelona d aquel!
tempe que pogués competir amb Soler i Rovirosa en l'urt
mea graciós de ben dibnixar figurina, i aqueat era Apelles
Mestres. És natural, dones, que aqaeat formidable iHus-
trador fos el millor coHaborador figurinista de Soler i
Roviroaa. En figurins teatral» destinats a lee obrea esce-
nificades per Soler i Rovirosa i per altrea escenografs,
ApeHes Me «I res ha fet cemenars de cosetes ene i aere a.
Tomás Padró també di bu i xa figurina per a Soler i Ro-
viroaa, i és de suposar que no es limita a aquesta; éí
Artur Masriera qni ena ho fa saber quan ens parla de
la rebotiga del rellotger Frederíc Soler en el llíhre titu-
la I LiO.s itiipniM Barceloneses.

i ^ Pintors de figures qne si bé alguna vegada dibui-
xaven figurins o be valí en com eapeciaJisteB en l*arqueo-
logia de la indnmentaHa, com Lluís Labarta, «tercien
tambe de figunsteni o qne n orne a eren ngunates, ^o que
cal no confondre amb els figurinistes, ja que ela figuria-
les de vegades no servien per a projectar figurins; i
d'altra banda, també algún figurinista no servia per a la
pintura de figures.

• déla i i projee conjur
. . en l'art de Soler, el gran escenograf
es eomplagné a assajar l'efecte que faria l'eacena en el
moment culminant de tal peja teatral, i composa molt
lrac.udament una gran multitud, un exercit ñapóle o nic,
amb VEmpereur i tot, en mig d'arqnitectures. (Final de
Tobra f,Q Virwn del Pilar.)
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is? No fou un gran figurinista, pero tenia la gracia
de treballar amb una llestesa de prestidigitador. LIuís
Labarta sembla no haver influi't tant en el Soler i Rovi-
rosa figurinista coni influíren Planes i ApeHes Mestres.
D'altra banda. Soler depassá en gracia, fantasía i traga
el nguriniaine de Labarta.

'•>S En els primera temps de la voga de Soler i Ro-
vi rosa, quan lea obres de magia esta ven en Huí- apogeu.
el fort de la feina degué ésíer justaraent a l'ealin, perqué
aqüestes obres que reqnerien tanta quantitat i cumple-
xitat de de cora t foreo estrenados gairebé sempre - " *'-
meaos de julioJ i agost. Així ene lio testifica el
en les carpetee on conserva cada serie de 1

an« En la nota necrológica que Baimond Cu sel les de-
dica al gran escenograf en el Diari de Catalunya, cueces-
sor temporal de La Veu de Catalunya, confirma i accen-
tua la peculiar afecció peí barro quis me del període
Lluís XV qne sentía Soler, amb aqüestes encerlades pá-
ranles: «Una de las épocas que mes li tenían robat el
cor, era la del sigle passat. Amich per temperament de
lo eecayent y grados, fenlin tot l'encís de las fantasías
arquitectónich-decoratlvas á lo Bibbiena, de las pinturas
muráis a lo Boncber y de las capritxosas tallas barrocas.
En aqueat genre rococó, havia progectat preciosos mobles
y elegants exornación» que feyan las delicias deis inte-
ligents. Ara, fará cosa de dos anys, al tornar d'un viatge
al estranger, se desfeya en calurosos elogis y en «abias
desquisicione sobre lo qn'havia vist d'edificis y omamen-
tacions del siffle paesat a la cort de Baviera, comen-
ta ntho y esplicantho tot ab aquella segúrela! de judió y
aqnell color de caiaerie, que deixava encanta! a tothom
qne l'escoltava^

"O Soler i Rovirosa decora els interiora de le» cases
»egtients: Emili Sicars, en els Qualre Cantón» del Cali;
Subirats, a la Babada de Cervantes; el menjador de cal
marqués de Camps, en el carrer de la Canuda; la casa
Jover i Serra, en el carrer de la Mercé i Passeíg de
Colom; les torres d'Horta i Sant Gervasi i la casa de
Barcelona, deis senyors Gallar!; la casa de la «enyora
vídua Baixeres, en el carrer de les Corta Catalanes; la
torre que la sen y ora vídua Juncadella posseeix a Sant
Cerrasi; les cases Pella i Forgues, en el carrer Alt de Sant
Pere i Arnús, en el carrer de Claris. Per a<juest senyor
Armís sembla que treballá molt sovint. També dirigí la
¿ecoracid de les botigues següenu: la del sabater Sais;
la pescatoria Giró, en la Rambla de les Flora; la faotiga
de robes de can Camps, a la Placa Reía!; la dolceria
Pere Llibre, a la Rambla del Centre; el restauran! Mar-
tin; el Teatro Lírico; el Teatro i Café de Novélate, a
1'EixampIa, anterior» ais actuáis del wateix ñora. Aqnesi
Café el decora Soler i Rovirosa amb arabescos clássics i
una serie de grans plafons amb vistes de ciulate arqueo-
Id giqnes espanyoles, que eren l'element sobressortüit de
la decoració. Ais peus del saló, fent parló amb la testera
on es trobava la tribuna de I'orquestra, hi havia el major
d aqueste plafons, de triple gr and aria que el» allres; re-
presenta va la vista de Barcelona des del pon. En aqüestes
decoracions domina ven els tons clars, parlicul armen! els
blaus, elg verds nentres i el blunc amb discrets toes d'or.

181 Carrerea Candi: Geografía de Catalunya. Barcelona
cíutat. En la pág. 769 es reprodueix aquesta facatuí del
carrer Ali de San! Pere.

mímica la següent anécdota, ben representativa del seny

extraer di nari del gran artista. Aquesta fscana moderna-
ment esgrafiada cau davant matein de la casa que el
fideuer B i gorra posseeix en el susdit carrer, casa que
aquest industrial ocupa a la planta baixa i a l'entreesol,
Al senyor Bigorra s'adrecá, dones, Soler i Rovirosa qnan
tingué llest al projéete d'eegrafiat; i s'hi adrec,a per tal
de sotlicitar sobre dit ornament la seva sprovació o les
seves objeccions. Al natural astorameal del senyor Bi-
gorra contesta Soler i Rovirosa amb els se gü en te o apro-
xima tu conceptea: cComprengueu, senyor Bigorra, que
aqnesl engrana i no el veurá gairebé mai el propieuri de
la casa que decorara, i en can vi vos lliaureu de veure
constantment, tant si voleu com si no voltiu...»

ms Noniés havem pogut teñir noticia deis que a con-
tinuado detallem: Funerala del general Espartero, del
reí Alfons XII i de la reina Mercé; festes del Milenari
i de la Coronació de la Ver ge de Montserrat; kermesse
en el pare de la Ciutadella en commemoració del quart
centenar! de la descoberts d'Araérica; decoració del
Passeig de Colom en ocasió del mateix centenar!; are
de triomf del carrer de les Corta Catalanes, erigit en
ocasió de l'Eupoaició Universal de l'any 1888; i, por fi,
els vesttts deis gegants de la ciutat per a la procassó de
Corpus de l'any 1875; els dos ni no I s representaven el
rei Salomó i la reina de Saba. Sembla que l'any següent
Soler projectá per ais maleíxos gegants nous habilla-

l«* Es que la ploma d'ora té un gruix eempre igual,
com d'estilet, i és d'un mes dolc, contacte amb el paper
que la ploma d'acer; aquesta, si no esgarrapa el papar,
té l'altre inconvenient de produir perfils i groixntB en
la fuga del dibuii abo ceta I, co que és d'un efecte en-
guniós. Si Soler hagués viscut en el nostre tempe, hauria
probableraent nsat la ploma estilográfica d'or, del tipas
estilet, la qual té totes les aventatges de la ploma d'oca,
i algunea mes, sen se tenir-nfi cap deis tnconvenients.

AqueTles plomes les ven jen a paquets o a dcilzenes
algún» vetee-i-file, el quals també en venten de «enceres,
amb tote» leí barbes. Encara potser trobaríem algún

en vengui. El dibuixant Junceda n'nsa
fins i :ntm

desti

es A un deixeble, Victoria Amell, qu<
Ireballar i no sabia que fer en aque

liada qoe és el taller de I'escenógraf li fén copiar
jusument el propi taller, dibulx o pintara que el deixe-
ble reeixf molt bé: sin i aquella quadra destartalada de-
mos tra ésser un model mes interessant del que Tallista
incipient es pensava, Aixó era una bona H15Ó de coses,
com per a demostrar que per al pintor tots els modela
son, mes que interesante, apaesionants. (Reporta! peí
senyor Salvador Alarma.)

te« Per a qué bom tingni idea de quin esperit de
penetra nt observa ció informa va aquesta estudis del natu-
ral del meatre escenñgraf, niii ha ara prou poteer de
reportar el que ApeHes Mestres conU, que diu si dnranl
una temporada d'estineig a Ripoll el nostre biografía!
s'adalerJ a pintar a 1'aquareHa un simple palet de riera,
i el pinta tan íntensament, amb tal profanditat de com-
pren aió i amb tan eloqÜent virtuosisme del detall, que

117 Doagraciadamenl,

9 resten a la'Bibliot

nolis d'aquests dibuixos també

1 del Mnsen de la Cintadella,
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a la eenyora María Soler i ele que reprodueix el núme-
ro 44 de la revista Hispania, dedicat a Soler i Bovirosa.
Encara que aquesta dibuixoa no teñen la valentía ni la
justesa de la serie de la Barcelona vello afectada per la
Reforma A de la ciutat, que Dioníe Baixeres fén en
romencar aquella Reforma, bé hi ha ben bé la justesa,
el sentiment i la solidesa deis mili orí dibuixos del cele-
bre Lluía Rigalt.

ios Vegi's, sínó, el que revela d'exagerada fidelitat
arqueologista l'anecdota ecgiient, reportada per Salvador
Alarma. Diu que en haver de pinlar la decorarlo o teló
d'un temple egipci, Soler i Rovirosa recorregué per raons
d'apremí a l'escen&graf Tomás Mora pica, el qual ales-
horea debntava en l'ofici. Aqnest fou encarregat de pintar
l'ornamentació geroglífica que en forma de rellene en-
fonzats sol decorar 1'interior i l'exterior deis antics grans
edíficis faraónica. Per tal de reeixir millor. Soler entrega
a Mora giles la fotografía d'un temple egipci, molt petita,
d'on, amb ajuda de la lapa, Monguee havia d'anar co-
piant ele lexles egipci6. Alio resultava torca enujós per
a Moraguea; eren ja lea ires de la matinada, aquella feina
avancava lentament i el sistema nervios d'aquest pintor
B anava excita nt de mala manera. A l a n Moraignes decidí
DOBar-se a pintar de mes expediliva faisó. Lo i adoptant
el cop de pimell efectista o impreasíonjgu, sense escla-

que reprodulm. També d'aquella hora ée «1 medalló i
baix relien, modelat en terra-cuita i reprodui't conju

16» Si es tractava d'eacenografiar un ballet, diu ApeHes
Meatree, que éa la persona que ene comunica aquesta fets,
aleehores calia que ee trobés preeent el meslre de ball,
que en aquel! temps era Ricard Moragúes, germa de
l'escenograf Tomas; en preBéncia d'aqneU, doñee, es pro-
dula la prova de contrastar ele minúscula hocete de
figurina i de decoración9: Moraguee fei» danear aquelle,
tot taraHejant la música del ballet; l'eecenógraf feia
aleshores al coreo graf lee observa cions qae I i sembla-
ven pprlinenta al millor efectieme de l'escena; i gairebé
sempre Moraguee lee acceplava, modificara les figures
de ball i fine de vegade» Soler i Roviroea havia acón-
seguit fer modificar la partitura orquestral. <Ací aniria
bé un bou cop de bombo... Aeí seria d'nn gran efecte
que el eos de ball evolucionen repentinament d'eeque-
na, amb els ve»tite d'un color doreal difereni del de la
part davantera... Aqueet pereonatge hauria de bailar en
aqueet momeni amb les mane, cames enlaire, per tal qne
el dibuix indescifrable que porta a la panxa, aleshoree,
posat cap per avall, s'expliqui i prengui aquesta forma
monstruosa i grotesca... veien: o bé es podría econeeguir
que les cantes feeain un enorme bigoti movible.. etc.¿

a pintar a la babala un arbitran repertori d'ideogramee
egipcis. N'hi havia ja bon troc d'enllestit en aquesta
forma, quan el mestre s'acosli, i tot acostant-se anava
llencanl les seves habitúale i teatrale exclamacións admi-
ulives. En éseer prop, pero. Soler vaciHa; demana la
fotografia per tal de comprovar la fidelital de la copia,
i en descubrir la falsificado no b¡ volgué passar. Hauria
pogut recriminar al pintor que no a'havi» volgut subjer-
lar a les instrucción^ rebndes, perü Soler i Roviroia no
era home per a recriminar; i adopta el to pereuaein:
•lio que a'empatolUva Moragnes no era acceptable, per-
que equivalía a mentir... «I deeprés — afegia el mestre,
per tal de reblar el clau de la pereuasió — i després, com
que noealtres no sabero llegir ele gerogliGcs egipcis... vés
a saber el que ele fas dir amb aqüestes barreges de
signes... qui l'aasegura que el que has eacrit a la fac.ana
(Taqnest temple no digut, per exemple: fill de p...!»

En aqueeta escrupulositat era ben opoeat al celebre
PUnella, qu¡. per gasivería, no volia deixar ale fadrins
ele Ilibres de documentado1: tenia por qne el a embru-
teasin o els fessin malbé, i aixf ela wnservava intactea,
tancats en la eeva biblioteca. Diu Salvador Alarma, que
quan els fadrína reclama ven tal obra per tal de ben
representar, per exemple, la faca na d'un temple egipci,
Planella els replica™: .No ne hi enea parren; feu-ho a

H O C TeTei

per;,

Allr.
puloailal de l'arqneologieme de Soler i Roviroaa: en nn
bal! de trajoa que fou organitsat cap allá els anys vuitan-
les en el Teatro Lírico, el noalre biografiat hi as«¡ití amb
la muller: ambdós anaven disfressatB de personatges de
l'epoca Lluís Felip de Franca. EU anava diafreeeat d'al-
mirall francés, i amb un vestit autentic, el de l'altnirall
Lefevre, oncle de la muller. Aquesta autentiritat era per
a satisfer a Soler i Rovirosa. Pero és clar: calía qne fos
una autentleitat absoluta, ja que el trajo era tan ante ni ic;
i vet-ací que la seva barbeta en punta i el sen bigoti
deadeien eacandalosament de la moda pilosa deis homes
d'aqnella época. Senee vaciHar, Soler i Rovirosa ea féu
llevar, per un sol cop en la seva vida, la barba, i deixar
en son lloe lea garrofa del» dandys del temps de Lluís
Felip, tal com se ven en la fotografía d'aquell moment.

Soler sabia en qllanta de manera
presaris italiane, tenient que els

teatrins foeein retínguts a Italia, feia treure'n copia pele
sens deixebles i enviava aquella copia. S. Alarma que, ja
fio lenim dit, havia lingut la eorl d'éaser encarregat algu-
nes vegades de fer aqüestes copies exactes, i que és qui
ene reporta aqueet fet, diu que aprengué míe en aquesta
feína qne en lotee les altrea ll¡c.onti verbala i practiques
qne ea produien amb el tráete professional de Soler i
Rovirosa.

i " Les decoración» del mestre que el Teatre Liren

m8nne™a'safvarqldV laTap7da níimf'qurvL P"es hi infl*.
geá ho i fenl-les refreicar per ma d'eecenografi de molt
talent i que â hi avinguin de bon grat, xón decora cions
molt bones, de les millo™ de Soler, pero des del pnnt
de vista quantitatin aún poca cosa ai les comparem amb
les coHeccions de projectee i teatrina que la lilla del
gran eacenógraf posaeeix. I Gns bi han alguna projectes
de teló tan formidablement eentits i realitzats qne gosa-
ríem dir si lian d'ésser superiors a les mili orí de co ra-
ción s del prodigios artilla. I aqüestes obres mestres de
1'aquareHa, veri tablea obres de musen, foren pintados
amb un mal pimellot de manee de ploma d'oca, d'aquests
qne es venen a cal adroguer per a joca d'infante.

112 Tal, per exemple, la de representar ajegudes les
estatúes funerlrien de pedra que han de dialogar amb el
protagonista en l'eacena del cetnentiri, de Don Juan Te-
norio, per tal de feries aixecar totea enruvanadea en el

groe efecte. Pero, a desgrat del sen rredit i deis seas
podere, mai Soler aconsegui Iriomfar en aqueat detall:
la tradició de les estatneH dretes o a gen olla des d'aqnella
escena zorrillesca pesava fortament damunt de l'eacenin-
ca ci i de la mes tradicional obra teatral. Les persones qne
conegueren aqnella tongada d'oljres de magia en les
qoals Soler espíaia tota ele sena ulents. fan grans bocadee
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del truc eseenogrflfic que s'empesca per tal de represen-
tar, en l'obra Jenny, rescatada d'ana allíssima torre on el
protagonista havia ¿'enfilar-ge tot armpant-se a les jun-
turas dele carreus. Soler trobá la manera de representar
la llargada d'aquella trágica ascensió, Hurgada que era

l'obra, bo i pintant la torre amb tota la fabulosa aleada
que el text teatral proposavs;
al comencamenl, la base de la
enfonsant imperceptiblement al fo¡
les gatnbades que fe ¡a el personatge que simulava enfi-
lar-Be per l'exlerior; de manera que, sempre gsmbant i
sense mai el protagonista moure's de l'escena, la iHusió
de l W e n s i ó era completa, fin* que, per fi, l'assaltant
a conseguía saltar dintre de la plataforma superior de la
torre.

En un melodrama titulat Roger Laroche, un deis per-
so natges de l'obra representa arribar del defora a un
hostal dílrant una tempesta! de neu; en arrivar, se'n va
de dret a retornarse al peu de la llar. Soler i Rovirosa
aconseguí l'efecle, que fou imprcssionant en el públie, de
fer aparcixer aquell personatge tot cobert de neu, la qual

Martin, de París, en l'any 1634. Com que en aquella
época la ¡Huminació deis teatres o almenys la d'aqueat
teatre, era encara iHuminació d'oli, Séchan féu apagar
tots els llums de l'escena, per tal de fer ressortir un
efecte de riells de lluna damunt del mar. Si Séchan
haguás pogut dominar aíií mateix els llums de la sala,
seguramenl també els haurifl apagat.

no Soler diu que aquesta astuta innovació l'up recia
per primera vegada, en I'any 1856, en el Princess's Thea-
ire, de Londres. (F. Soler: Notas acerca de la* Artet
Escenográficas.)

117 Els lelone curts d'abans de Soler i Bovirosa eren
de repertori escaseíssim i de composició tan sumaria i
primaria que Uindava en la grolleria. Emprant mota de
Salvd Ala d i e l t t l t
primaria que Uinda
Salvador Alarma, di
teriora a Sol
exteri

grolleria. Empran
els nostres telon

for caifa* El 1 >naistia ,
dipoeitar damunt deis veetits bromera molt batuda i
tenue de «abó. Altre truc de molt ingeni fou el que
aplica en l'obra La Sirena, en una escena que representa
la coberta d'un vaixell. Une dies abana de l'estrena
d'aquesta obra, en una escenificado semblan!, un altre
escenógraf havia trobat la manera de simular el vaivé
del vaixell bo i muntant la coberta del vaixell damunt
d'una plataforma, la qual osciHava de dret a a esquerra
a manera de palanca. Soler perfecciona la iHusió del ba-
la nceig nauüc bo i muntant la plataforma apalancada
damunt d'una esfera, 50 que permetia simular les borda-
des de tots cantona, de popa a proa i de babor a estribor,
i les intermitges; i aixó amb la irregularitat i l'impreviat
d'un verilable vaixell en trángol.

' i3 En el decorat teatral s'aronseguia ta forma de
persiana amb Hatea de cartró, les quals ¡'aplicaven a
s'obrien per a transformar sobtadament i a la vista del
públie: un interior de presó, posetn per cas, en un jardf
Inxuriant i assolellat. A con seguir el funcionament perfecte,
silencios, d'aquestes persianas, era el problema mes ardu
d'aquell genere eacenográfic, i aixo Soler ho reeiiia Un
bé, que els vellets que avui día recorden aquellos esce-
nificaciona encara no s'expliquen com es podia produir
aquell mira de.

1J4 U iHuminació eléctrica sembla que ja fou apli-
cada a l'escena I'any 1874 amb les obres de magia La
Redoma Encantada i ¡AI Almoneda del Diablo. Pero aixo
no degué ésser gaire imita t en els pitres tea tres fins
alguns anys després, i encara els teatres Liceu i Principal

1 imita dament, sen se abandonar durant tnolts anys la
principal iHuminació de gas. Alesbores la Hum eléctrica
era Hum d'arc voltaic. També fon per un quan temps
aplicada a l'escena la Hum Drummond, invenl d'un an-
glés, la qual consistía en la inflamado d'un raig d'oxigeti
i d'hidrogen i en projectar la flamarada contra un bocí

17S Sembla que la inven ció del maanifie truc esceno-
grafic de fer ressaltar les llums de l'escena per mitja de
la fosquedat del patl, o bé el principi ¿"aquesta i n vencía,
és obra de Séchan, que comenta per api i car-I o, no pas a
la sala, sino a l'escenari, en ocasió de l'estrena d'un
drama titulat Les Malcontento al Teatre de la Porte Saint

ls nostres telons íurts an-
epertori següent: una paret

xterior, amb una porta al mig; una paret interior amb
rcada, que col) ría una cortina, la qual o culta va una sil-
osta habitación interior; per G, una presó, que consistía
n un mor d'aparell de pedra amb una porta amb reixa i
rrellat una argolla subjecta a la paret per mitja d'um

ll i tupi; tot aixo, naturalm
orellat, a ar

cadena, un ja; de palla i un
pintat, i repetit hereditaria
P t t b é hi h i l
pintat, i repetit hereditariament sen se gaires variants.
Potser també hi hanria algún paieatge mes o menys
suman.

n s Aquells bastidors i bambolines de vegades eren
suplerts per uns baslidors de paiaatge i per unes bam-
bolines de color blau unit que servien per a tols els
telons de paisatge; o bé per unes bambolines que repre-
sentaven un embigat el qnal era aplicable a tots els inte-
riora, encara que la perspectiva d'aqnestes bambolinea fos
estrafolariament falsa i inadaptable. Le» saludables inno-

18! - segons testimoni del senyor Alarma.
«114

'•>" Aqüestes notes venen a ésser, dones, un reporlalge
que la susdita Junta li encarrega en assabentar-se que
emprenia aquell viatge, realitzat en companyia de l'em-
presar i del mateix teatre, el senyor Albert Bernís.

" » En I°03 ja era un problema estenografíe nou que
preocupa va la gent de teatre. A la premsa madrileuya,
el crític d'art senyor Saint-Aubjn obrí en el mes -fabril
d'aquell any una enquesta sobre la conveniencia o incon-
veniencia d'aquesta innovació. D'aquesta informado sem-
bla sobressorlir la declaració del celebra! escenograf
senyor A mal! o, la qual no pot ésser mee pesei mista.
(Vegi's el text d'aqtiesta declaració en les pags. 166 i ss.
del llibre del senyor Muñoz Morillejo.)

Quan en l'últim decenni del segle passat alguns escenft-
grafs comentaren a pintar sobre paper, l'aparició d'aquest
frágil subjectil sembla realment una innovació, perqué
ningú deis vivents no havia vist decoracions de paper,
i gairebé ningú no havia mai sentit parlar d'aquest pro-
cedí ment que a tothom hanria eemblat una bárbara te-
me ritat. Pero si recordem el que hem dit sobre l'esce-
nografia deis coraencsmenls del segle xjx, evocarem una
escenografía pintada sobre falles de cartró. I alhora o
abans que aqnest genere de pintura escenográfica fos la
llei general, ja es donava excepcionalment I'eacenograGa
sobre paper. Aixi es despren d'un reportatge periodístic
deis primera anys de la centuria dinovena, publícat en
el Diario de Madrid de l'any 1816, en el qual es Ilegeí-
xen entre altres dades referente a I'endarreriment de Ves-
cenografia, aqüestes páranles: <En otro tiempo, cuando
había vuelos en las comedias, se veían con grande antici-
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pación u/tas cuerdas como maromas; y en las mismas
comedias, y en otras que se llamaban comedias de teatro,
se estilaban unas decoraciones de papel llenas de trans-
parentes*

•si Aixi es coHegeix duna noticia que es troha en
l'Arxiu Municipal de Madrid, en data de 1 d'octubre
de 1824, en la qual s'anuncia una gran festivitat teatral
en celebrado de l'aniversari de ralliberament del reí
Ferran VIL La susdíta noticia diu, entre altrea esees, el
següent: <El autor de esta composición (teatral) Je ha
propuesta representar, el alcázar del tiempo las recuer-
dos más gloriosos de la Nación española, hasta llegar
al de la tan deseada libertad de la salida de Cádiz de
nuestro amado soberano. En la nueva decoración, que
representa un templo de arquitectura egipcia y sin la
techumbre por el estilo antiguo, se dejará ver el circulo
de Zodiaco con sus signos de transparentes.) (Mufioi
Morillejo, pág. 102.)

]R2 1 rij pnriem de desvergonyiment, no és pas per tal
d'emfasil^ur la condemnació d'aqueet míser procedí me nt,
sino per tal d'apreciar-lo en el seu jusl valor moral.
Perqué, en resum, aquest éa un procediment qtie té ben

dejarle asomar muy poco en ¡a esceno, y a este jin he
empleado y emplearé todas mis fuerzas para que el
público acepte en serio lo que debemos darle en serio
y nunca lo que no es sino una paparrucha en la que
el arte hoce un papel lamentable.»

1 8 1 «Por la acertada unión de ambos artistas (Cam-
ban i Thierry) quedó creada la escuela actual, sólida y
progresiva, cuyo brillo no han podido amortiguar los
excesos teatrales de algunos escenógrafos ingleses, basa-
dos sólo en el oropel y la luz eléctrica, sin arte ninguno,
y que por algún tiempo kan sido la admiración de las

poca cosa de practic, que no te res de prácljc si anessim

m ateríais que ha reportat a I'escenografía; i encara aquesta
inconveniente mate riáis aón de poca consideració si elu

procediment que té 1
— de prict :- - : —-- ISB La majar part, el inillor lot, és el que posaeeix

ln senyora María Soler. Pero hi ha d'haver, apart ¿'aquesta
coHecció i de la del Musen de Barcelona, una gran quan-
títat de croquis, dibuíxos del natural, esbossos, avant-

porta que a aquest propósit Soler i Rovirosa deia que
la subetitució de la tela peí paper seria cansa de la
de gen era ció de l'es ceno grafia: profecía que ja está com-
plerta. Es pol parlar d'impoaició o d'introducció deaver-
gonyida de l'eacenografia de paper si considerem que
amb totes lea seves desavantatges artistiques, técniques i
moráis, fon patrocinada per la ga ai vería déla empresaris.
Aquesta gas i vería tenia una pelita rao de manifestarse
quan l'empresari que treballava amb esceno grafia de
paper a conseguía un avantalge comercial sobre aquell
altre que encara despenia grosses quantitats en l'esceno-
grafia sobre tela. Quan l'ús del paper sTia fet general, ja
els empresaris no han tingut nquest marge d'avantatge;
s'han visl obligáis a promoure la competencia entre els
meatres i ele deixebles escenó grafs, o entre els bons es ce-
no grafs i els dolents, per tal d'oblenir rebaixei de preus.
De tant especular sobre un element primordial de Fesce-
nografia, i adhuc del tealre, nTia vingut la ruina d'ambdós,
perqué de regateig en regatéis els mestres es cenó grafs
han acabat per ésser arreconals arab llura preña, compa-
rativa ment exceasius; o bé ells mateixoa s'han aeparat de
l'escenograna, la qual en bona part esta ara per lotea
aqüestes raons en mana deis principianta, deis ineptes i
deis desaprenBÍus. Ela poca grans eacenó grafs qne han
intenta! resistir a aquesl abarraganament de l'escenogra-
fia, son veritables herois, com el tantea vegades citat Sal-
vador Alarma, com Castells, etc., que han de produir
enormement en una feina gajrebe de continua impro-

Kuanv inferior al de
n ú ; o hí, n . Mnriel

llur vida ais guanys dfuna

visado per a poder a conseguir
l'época de I'eacenoRrafia sobi
Vilomara, limitar modestameru imr viuu
prodncció mes seleccionada i, per tant,

iss D'un varíala no eacenograf, d'un tal Laroche Lam-

tjite aquel brillante y sin par charlatán conocía el secreto
de impresionar al público. Era el escenógrafo de los fina-
les de magia en el ramo del Reclamo.

>Ette género que tanto gusta al público como gasta al
escenógrafo, es el que conviene desterrar o a lo menos

perduts en cent dirección*, i, a desgrut de la gran quara-
tita l que en posseeix donya María Soler, cal suposar que
aquesta és de molí inferior a la que sumen els demás di-
buixos i aquareHea del noel re biogra6at. En varíes oca-
siona de tribulacions familiurs, de viatgea, d'expoBÍcions
i de présteos, el tresor artistic legal per Soler i Rovirosa
ale sena lilla ha estat disminutt per varíes raons que no
cal explicar. La major pérdua eadevingué en ocasió de
la morí d'AIexandre Soler, el 611 del mestre.

"*T No g o c p a g j o qoi deixa anar aquestn pomposos
mots d'escola catalana: jo només faig que reportar-loa
d'un testimoni madrileny gens apa asi o na t, contempera ni
d'aquell movimeni artistic i home de l'ofid. que alienta
amb tots els mestres esceno grate de la segona meitat del
aegle XIX, el mee importan I historiador de I'escenogra6a
espanyola, el senyor Muñoi Morillejo; i éB aquest maleix
testimoni qui ens parla de I'eiienaió d'aquesia escola
fina a Madrid.

í S 8 <La escenografía ha seguido brillante o fatalmen-
te el movimiento artístico de la época en que ka vivido.
Hoy falta resolver el problema ya iniciado. El naturalis-
mo de primera impresión o esbozo directo del artista.
Los pintores de caballete dan el grito de alarma; ¿podría
la escenografía seguirles? La solución sólo la veo cuando
los personajes del cuadro, que en el teatro son de carne
y hueio, pueda el artista abocetarles o equilibrarles con
el fondo que él pinte->

La idea de Soler i Rovirosa no és en aquest parügraf
molt precisa, perqué és una nota de borrador, la qual
hauria probablement estat aclarida si hagués hagut d'ésser
publicada oralment o tipograficatnent; se'n deepren, perú,
que Soler vol que les desRohertea de la pintara de cavn-
llel puguin esser aplicades a la pintura escenográfica, i
que la perfecta fusió de lee figures amb llur ambienl,
que Tlmpressionisme a conseguí, és també un programa
escenografía a desenrotllar; c,o que reapon perfectament
a aquella ainleai harmónica deis figurina amb les deco-
ra cions que ja en el període relativament recnlat de les
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obres de magia era la gran preocupa ció del mee 1 re de l 8 °
l'escenografia catalana. Isolda.

En les notes manuscritee de Soler hi ha una quarteHa
que reforja el que diem d'aquest son sentiment de sin- 1 9 t

tesi. Es una página que degué servir de proemi a la «irat li
conferencia de l'Ateneu, pero qne no sabem si fon lie-
gida en aqnella ocasió, perqué en el Harg estracte que
en dona la revista Hispania no hi figura paa. Soler en.
capcala aquesta quarteHa amb l'epígraf Introducción.
Tot volent ésser aquesta introdúcelo un petit panegíric
de l'escenografia, va derivan! cap a l'eiplanació d'aquella
idea de fu si ó de les docoracions i els personatgea. Diu
aixi:

<La pintura escenográfica es altamente importante, y
decimos esto para estos ciertos críticos ya españoles, ya
extranjeros, que lo niegan casi en absoluto, pero tampoco
soy partidario de los que poniéndola en 1" fila, hacen
depender de ella el éxito de una obra teatral.

Para mí, ¡a decoración en el teatro no es más que el
fondo del cuadro. Los actores las figuras. Pero todos sa-
bemos y hay que repetirlo ahora para sentar bien este
principio, que es de gran dificultad dar con el fondo
del cuadro. — Ha de estar completamente encajado en el
asunto (?) sin calcarse (?) sobre las figuras ni ser ex-
tranjero a ellas. Una decoración bien dispuesta y sobre
todo ajustada al espíritu (?) de la obra, ayuda en gran
manera al autor y sobre todo a los artistas que la repre-
sentan* (Aquesta tros mota aeguita d'inierrogant, son
mots que en el texi, eacrit amb llapis, apareixen extra-
ordinariament con fosos. I

ise Al coinencaniem, 1'escola de Barcelona degné ém»er
representada per Francés Pía i Pere Valls, perú aviat
Soler i Rovirosa es degué imposar por la seva ciencia
del dibuix, per la sevn preparado arqueológica, sobre-
tot per la seva finar de percepción», per la seva aubti-
litat en raatisar. i també peí seu coloríame. Perqué, en-
cara qne no hem pogut teñir ocasió de veure cap obra
d'aquells altrea dos famosos escenografs catalana sino
reprodui'des en blanc i negre, els b¡ografs que conegueren
d s decoráis deis tres pintora, en lloar entusiásticament
l'escenografia de Pía, de Valls i de Soler, no obliden
de ponderar especialment el colorísme del noetre biogra-
fiar d'ell tot sol; i els testimonia órale tambe insiateixen Déie
sobre el coloríame de Soler. En l'Exposidó del Teatre ana lea
recentment celebrada en el Pelan de Projecciona de l'E»- ens rev
ponido Internacional de Barcelona, l'any 1930. hi havia una un fet
extensa coHeedó de teatrina mes o menya deficientment il- leories
lnminats, entre el» quals eobressortien per llur qoantitat i se file X'
qualitat el» de Soler i Rovirosa. Hi ha vi en teatrina d'es-
eenografs estrangers, deis míllors i deis pitjors aueceseors
del gran Soler i Rovirosa, de tnoderníasime i Hampa nts,
d'efectiatee i simbolices, decora tina o realisies, de totes
menea i colora; pero cap expositor, llevat de Vilo mará,
que tenia algnnes escenifica ció na arquitecto™ que s molt
reeixides, cap no aconaeguia la finesa de color, les deli-
rad eses dinlre la complexitat que ene o ferien ela teatrins
de Soler i Rovirosa. Els escenografs Jnnyent i Castells
anaven amb molt exit mes enlla en I'especulació coloría-
Lica, i el mateii en la eusdita exposidó de teatrins qne en
ele teatrea grans ene han donal obres de molt encía colo-
ristic; pero no era aquell coloríame de Soler i Roviroaa,
discret, h i narmonítcat en lo menor, sino un coloridme
quelcom fauve, molt estimable i en certea ocasiona mía
eficient que el de Soler i Rovirosa, pero tan matéis menys
a iré ja t, menys permeable a les diafanitata que en les
escenificado™ «Taire I lince particularment poden ésser
conjngades amb les llunu i donar mea sen sació de llit-
nyania i frescor.

Recordem, einó, l'escenificació de Tristany

101 El teatre parlat li nuggeria ironies. El teatre tnu-
eicat li inspirava respecte i devoció: només per a Topera
carrinclons tenia ironies, i aixo quan el públie barcelonf
encara no s'bavia adonat d'aquella carrindoneria i ei
deleclava unanimement amb la música carrinclona igtul
que amb la mes inspirada.

1 8 2 En lea aeres IVotas acerca de las artes escenográfi-
cas. Soler explica endeméa a la Junta del Gran Teatre les
ion ovacione que cal introduir en la n ostra primera escena
lírica, els avenaos mecánics que permetrien d'intensificar
el liriame escenografic d'aquest teatre i de tota els teatres
nostres massa endarrerits; parla també de la higiene del
teatro, la higiene de les taules; 50 és, de la manera de
no deixar-les desmerecer en lea témpora des de vaga;
de la neceasitat de manten ir un coa de tramoistes perma-
nent, adjunt al teatre, el qual eos cuidaría que tot el
mecanismo d'entrebastidors no es rovellés, no s'empolaáa
ni s'anquilosés; cuidaría que els maquiniatea fosuin sem-
pre gent iniciada i esperta; altrament hem de veure a
cada comencament de temporada entorpidn la indiapen-
Bshle Ileatesa dele moviments escenográfica.

Soler i Rovirosa, pero, no es preocupa tan aols de
l'dvenc, meca ni c, sino ádhur de l'avenc artístic de la
nostra escenografía. Diu a!xi el para arof mes inquíet
d'aquellea Notas:

€Ürge, pues, que si nuestro teatro ha de ocupar el
rango que le corresponde y al cual tiene derecho por su
historia, se apresure a ponerse en estado de poder pre*
sentar en su escenario las mejores producciones de los
maestros que hoy imperan en el terreno del drama mu-
sical; y para ello es indispensable que entre decidido en
¡a vía de las reformas necesarias para colocarse a la al-
tura de otros teatros extranjeros, que, hoy por hoy, nos
llevan muchísima ventaja. En estos asuntos no hay que
formarse ilusiones: el pararse es retroceder, y el no acep-
tar la tesBÍtara moderna en la esfera del arte equivale a
morirse de languidez o de inanición, 1
vida estética.*

1 que Soler no temía lea inno
fsperava. En efecte* les se vea
len qne preveía l'evolució de l'escenografia

rtiatiquex,

— Los Romántica»
— Philastre. todo muy detallado.
-— Camben el carácter.
— Thierry el color.
— Ahora el naturalismo y
luego...

En aqueat luego hi ha tot el pervindre de l'esceno-
grafía. En els punt» suapenaiua que aegueixen eqoest mot
hl ha també potser el dable respecte a la qualitat
d'aquesta evolncií. Aíxf, el vatlcíni pesalralsla que la in-
troducció de Teacenografia de paper suggeria al noetre
gran artista, es den trabar aurant en la vaguetat d'aqueata
punta raspensins.

ios Recordem aquella supeditado total, fins a res-
borra ment, de l'eacenograf vis-i-vls de l W o r dramitfc,
que prodama Emili Augier i que Soler i Rovirosa a c
cepta • olls cines: *No debe olvidar nunca el escenó-
grafo lo que se ha propuesto el autor al escribir »u obra.



F . S O L E R I R O V I R O S A

i i u mal pequeño* detalles», "O La muja fortuna era un vehicle de mig laxe, de
dos eeients i dues rodes, entre tilfauri i tartana, el qu*l
desaparegué cap a mig segle xix,

19* Aqueet esborraraenl de les nüstree mes solides
personalitate arlÍBliques és un mal invetera!, del qnal ene i»? £ o qUe BVU¡ anomenem amb el mol castellá
bem lamentat cada vegada qne hem hagut de biografiar-no churro*.
alguna. Així ningú no estranyará que hagim tingat la
obligado de consultar tanta gent per 11 poder embastar l s s El Jefe político era la máxima autoritat civil de
la preaent biograBa de Soler i Ro vi rosa, a deegrat de la cintat, finí a cert punt co que avni a'anomena Coverna-
poder, afortunadament, compiar amb el valnosíesira testi. dor civil de tota la «provincia»,
moni de la famula.

lee Acadimiei, en Hengnatge de taller, son els esludís
1115 No en» fou pos a ¡ble de veure ele tea Ir i ns que pos. artístice de nu.

seeix donya María Soler. Hnuria calgnt montar-los e iMn-
minar-los de nou, feina copiosa que no gosárem demanar '•")n Fniitís Canonge, celebre i popular prestidigitador,
després de les incontables molesties causa des a aquesta
senyora quan calgué cercar da des i re girar carpetea du- 2 0 1 Gra d'ordi, en termea profesaorals de l'ensenya-
rant díes i dies. ÉB per aquesta rao qne no podem deter- ment del ttibnix en el eegle xix, era ana locnció qne ex-
minar en el cátales aubsegüent quina decórate, quines pressava la mitja tinta del gravat, del dibuix a la ploma
escenes es prefiguren en aquests teatrins, sino tan sois o al Ilapis, aconsegnida per l'encreuament diagonal de
l'obra teatral a la qutl pertanyen. tragos fin», Hargs i «oiíonnes.
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