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11EI periódich JOVENTUT, de Barcelona, saluda al Transvaal en la persona de son President, representant de la Justicia y la L l i bertat dels pobles.»
Ab aquest senzill telégrama volguérem
tambò nosaltres saludar, à sa arribada a París, á n'en KrQger, l'admirable patriota y
exemplar diplomàtich que, amparantse tan
sols en !a rahó y la justicia, ha trobat energías pera contrarrestar el tiránich poder
de la Gran Bretanya, y ha fet concentrar
l'atenció del món enter en aquell grapat
d'héroes que tan abnegadament Uuytan en
defensa de sos drets y de sos ideals.
La vinguda d'en KrOger es, dintre la corrompuda atmósfera de la diplomacia euro-
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pea, com una ratxada flayrosa de térras verges, y al respiraria sembla com si'ns sentíssim més forts, més sencers y més propensos
à una redempció. Associémnoshi ab tota
l'ánima al frenétich y delirant entussiasme
qu'en el cor de la centralisadora Fransa ha
pogut despertar aqueix home tan senzill y
tan gran. Associémnoshi de tot cor, que pocas vegadas la historia registra espectacles
més hermosos ni que més alt parlin en favor
de la especie humana. Associémnoshi tots
els bons, tots els sans, tots els que portin a
dintre quelcóm de noble, generós y progressiu, contra las piraterías dels qu'en nom de
la civilisació volen agavellar pobles y esclavisar conciencias. La causa es santa.
Al poble francés li ha cabut una vegada més
laditxade mostrarse adorador de la Llibertat.
Imitemlol V al saludar ab ell al gran KrQger,
profetisém el triomf del poble boer, d'aquell
poble d'ideals grans, ab quin exemple s'haurían d'avergonyir aquestas rassas atrofiadas
per l'utilitarisme de la vella Europa; d'aquell
poble que no pot morir, que no morirá, ni
que'l converteixin en runas, perquè rassas
com la dels seus héroes, que ab tanta convicció donan sa sanch, tenen la màgica virtut
del fénix, que renaix d'entre sas cendras.
LA REDACCIÓ.
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LA FI D l i LA EXPOSICIÓ

11a. Cap al Pont Alexandre... Ja hi som! A l
peu de la primera columna de md dreta, allí
aturemnos y contemplém la perspectiva i n comparable que à nostra vista's presenta. El
Sena perdentse al horitzó, ahont se dibuixan mitj esfumadas las torras del Trocadero,
allá lluny,entre la boyra grisa. La torre EifTel
á la dreta sembla voler foradar el cel; y una
pila d'edificis fantástichs que simulan una
ciutat oriental, vaga, esfumada, com si fos
vista en un somni; tot aixó en últim terme,
ab un cel ratllat de stratus violats, sobre un
fons d'arám lluhent, del sol a la posta.

La Exposició s'ha tancat, deixantnos sols
un rccort com el d'un somni de las í\íil y
una nits.
No'ns ocuparém pas de lo qu'ha sigut.
Es molt més difícil de lo que sembla'l ferne
una síntesis; peró sia lo que's vulga, de tots
modos ha estat una cosa grandiosa, honor
de la especie humana. La Fransa ha fet un
esfors inmens y ha demostrat qu'era mestra
en las aris de la Vida. Concretantnos tan sols
a l'arquitectura, el Petit y el GranJ Palais
son dugas construccions arquitectónicas seA la dreta, vorejant el riu, s'alsan els inververas y sumptuosas, ab las sevas columnatas náculs, l'aquarium y'ls diversos edificis del
clàssicas,ablasesculpturasy'lspinàculs que'ls Carrer de Paris, que son continuats per las
decoran. Si un entra per la porta dels Camps góticas siluetas de las teuladas, torras y camEliseus, la perspectiva que's presenta á la panars del Vell París, que's van á perdre al
vista es indescriptible. A la esquerra'l Pelil fons de la perspectiva aérea del últim terme.
Palais, ú la dreta'l Grand Palais. tots volA la esquerra hi ha'l Carrer de las A'atats de jardins, y d'esculpturas obras mestras
cions, el que forma una gran avinguda. De
de tots els pobles d'Europa y d'Amdiica. En
primer es la Italia la qui se'ns presenta ab lo
segón terme's veu per escors el Pont Aleseu edifici de Sant March de Venècia, barre
xandre, ab las sevas dugas rengleras de moja de bizanti y gótich, que s'alsa majestuós
numentals llanternas,ab las quatre columnas
Iluhint las sevas cúpulas plenas de mosáichs
gegantescas, dugas d'entrada y dugas de sorpolicromats, ab un sens fi d'estatuas en actida,terminadas per cavalls alats, refrenats
tituts rafaelescas. Després, el pabelló deis
per simbólicas figuras, tot daurat,Iluhint son
Estats Units d'América ab el seu gran cimor al sol ó á la llum eléctrica. Continuant
bori com el paláu de Washington, al costat
aquest fantástich y monumental carrer, vedel de Turquia. La Bosnia y Herzegovina y
yém alsarse en tercer terme'ls Palaus de hs
las nacions orientals s'alsan ab minareis com
Arts decorativas: a la esquerra'ls dels franels dels palaus de Constantinopla. Austria,
cesos, á la dreta'l de las nacions extranjey sobre tot Hungría,'s destacan com severa
ras. Quin aspecte més alucinant no presentan
catedral gótica que sembla volerho dominar
ab las sevas altas cúpulas, ab els seus cimlot ab sas águilas. Bélgica ab son Hotel de
boris y templets blanchs, que's destacan soVille d'Audenarde, altra maravella del art
bre'l cel com las cimas de palaus encantats,
de fins de la Edat mitja, que sembla una
evocats per un art màgichl Y'ls frescos y
blonda de pedra alta y atrevida, que sobre
mosàichs de las sevas parets, endolcits per
del cel se transparenta. Alemanya ab sa
l'atmósfera un xich boyrosai...
construcció sólida, grave, ben entesa, d'aquest istil y d'aquesta decoració pintada, de
Y al fons s'alsa majestuós el Paláu dels la bona época de Maximiliá, que ha inmorInválits, all! hont descansa'l cos del gran talisat el gran Albert Durer. Son campanar
Napoleón, y quals murallas y qual cúpula cubert de verdas teulas ho sobrepuja tot ab
d'or vell y de pissarra, semblan, tristas y son historiat rellotje, com si volgués indicar
ombrivolas, formar contrast com reaparició que una rassa forta, ab el temps y l altesa de
morta del passat, pera més ler ressaltar miras lot pot dominarho. Peró ¿quina es l'á
la bellesa y la claror alegre dels primers ter- nima que tal edifici enlayra? La Ciencial EL
mes que representan el present y l'esdeveni- LUBRE! O si no, entrcuhi: De dalt á baix la
dor dels pobles. Aquest carrer es el comen- imperial casa tota está dedicada á las 1 letras;
samem y'l fi del sigle.
y no sols al Llibre d'ells, sinó al dels altres.
Peró aixó no es res. Aném avansant, Alli hi hem vist l'obra d'en Maeterlink magisqu'hem de veure encara molt major marave-
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tralment editada, al costal d'Ibsen, de llaütmann, de Daudet, de Zola, de Nietzsche, de •
Novalis, de d'Annunzio, y fins dibuixos del
nostre Apeles Mestres. Tot alli es pel Llibre,
pel grabat, per la ilustració y per la i m prenta, que fixa y transmet las ideas.
A l costat s'alsa l'edifici blonch, tot cisellat, tot aparatós, del pabelló d'Espanya. Es
la imatje de la nació. A" dintre sols hi ha restos de la dominació passada: una grandiositat morta. El casco y la espasa de Boabdil,
els de Felip l'Hermós, Carles V y altres, fets
à Milán molts d'ells, ó à Flandes. Tapissos
flamenchs, brocats de Toledo, peró tot de ja
fa sigles. Sols en el bell mitj del pati un pot
saludar la gloriosa estatua de Velázquez,
feta per en Benlliure y fosa per Campins y
Masriera, com l'única personalitat passada
que sobreviu encara. Devant del palàu d'Espanya, buyt del present, sense cap obra actual d'esperansa pel pervindre, sols ple de
glorias mortas, y mirant al gran campanar
del pabelló imperial d'Alemanya que sobrepuja tanta ciencia y tanta inteligencia, ben
bé podriam exclamar descubrintnos ab pena:
Ave Cesar! Moriluii te salulanl!
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tencias respectivas que deixin aquells edificis com recort, y tal volta com allotjament
dels seus consulats y legacions respectivas.»
Aixis sia! Paris al menys tindrà un recort
etern de tanta grandesa!
POMPEYUS GENBR.
París, 12 de novembre, igoo.—En lo Cabaret Flamench, avans de tocar las onze.

«BODAS

REALES»

PER B. PÉREZ GALDÓS.

Y aixó es sols una petita part d'aquest aixàm de construccions de totas las civilisacions y de tots els pobles.
Y tot aixó va á desapareixe! Com si fos tocat per una vareta mágica, dintre de poch
aquesta decoració fantástica, que cap escenògraf pot pintar, ni pot descriure cap poeta, desapareixerà per no revindrel...
Adéu, Exposició! Últim esfors del sigle xix,
adéu! Me sembla que te'n portas la millor
part de la meva vida!

Tres son las series ¿'Episodios Nacionales
qu'ha escrit en Pérez Galdós. La primera,
Trafalgar-Arapiles, comprèn desde'ls últims
temps del regnat de Caries IV fins poch
avans de la fugida dels soldats de Napoleón I .
Aquesta época fou estudiada y explicada admirablement pel mestre. La grandiositat del
assumpto, l'amplaria del quadro, inspiraren
tomos com Arapiles, Zaragoza, etc., etc., resultant en conjunt la serie millor com epissodis nacionals. A pqch d'haver entrat els francesos en la península, tots els habitants d'aquesta s'aixecaren com si no fossin més
que un sol home contra l'extranjer, no parant de lluytar fins que'l vegeren repassar
la frontera. En aquesta lluyta heroica no
sols hi prengueren part els que voliandefensar sa patria contra l'invasor, prescindint
dels principis y doctrinas qn'aquest propagava, malgrat, en el fondo, li fossin simpátichs, sinó també'ls qu'avans sols miravan
dedefensar lo antich,lo tradicional,contra las
ideas novas del 93. Per aquells, primer es la
independencia de la patria; per aquestos,
primer que la patria son las ideas. Aixis veyém qu'aquestos més cndevant demanan auxili al extranjer que rebutjaren, y ab els Cent
fills de Sant Lluís imposan sos principis y
més endevant s'aixecan contra una reyna Ilegitima (comensant una guerra civil que tant
mal ha fet) perqué no representa lo tradicional, y volen pujar al trono al home que, segons ells, hi té dret y com ells pensa.

Un consol m'arriba com un'aura benéfica,
com un so dols llunyà. «Se conservarán el
Petit y ' l Grand Palais,— me diu una persona amiga—y á més el carrer de las Nacions
en tot lo que's pugui, demanantse á las po-

Aixis com aquestos eran fanátichs de lo
vell, n'hi ha d'altres (afrancesats) que ho son
de lo nou, de las ideas de la Revolució, y ajudan als francesos y fan armas contra'ls seus
germans, no per fer son pais esclau de la

Y després d'aquests palaus en venen d'altres y d'altres: el de Suècia, el de Noruega,
tot de fusta, el de la Finlandia, el de Mònaco, del Renaixement Mediterrá, que sembla
una casa nobiliaria de Mallorca, el de Pèrsia, el de Rússia, y els de la Higiene, de la
Prempsa y dels Exèrcits de mar y terra, fins
que tot aixó's pert en l'horitzó, al juntarse ab
la torre Eiffel y'l Trocadero.

66o

JOVENTUT

Fransa, sinó per muntar un govern nou que
posi en pràctica sos ideals politichs. Aquests
son els que, un cop expulsat l'extranjcr, s'ajuntan ab els primers, y lluytan contra'ls absolutistas, y defensan más tart á Isabel U.
Els motius que portan à la lluyta à uns y
altres, la independencia de son país y sos
ideals poUlicks, son nobles y grans; els medis de que's valen ho son també, igual que'ls
fets que tenen Uoch. El quadro resulta admirable.
En la segona serie, desde la sortida dels
francesos. E l equipaje del rey José, à poch
després de la mort de Ferràn V i l , Un faccioso más y unos frailes menos, més que la
lluyta per la independencia del país, s'hi
troba la lluyta per las ideas. Absolutistas y
lliberals, negres y blanchs, aixis se diferencian els bandos. L'ideal per que's lluyta es
noble, es gran, mes ja no ho son els medis
de quc's valen: la intriga y'ls pronunciaments.
La inmensa majoria del poble ha rebut la
influencia del extranjer, desperta del ensopiment en qu'estava desdg Felip I I , y no vol
ser ja escláu de la voluntat d'un rey ó de son
ministre: vol intervenir en el govern de son
pais, y que siguin reconeguts sos drets d'home. E l rey y molts dels que'l rodejan, ajudats
pels que nasqueren per esclaus y cridan Vivan las cáenos /, lluytan desesperadament,
vencent un cops, sent vensuts altres, y en sa
rabia demanan auxili al extranjer pera esclavisar á sos germans. En los últims temps
d'aquesta época guanyan els lliberals gracias
á la bellesa d'una reyna; y l'atreviment d una
infanta'ns lliura pera l'esdevenir d'un govern
absolut.
Com he indicat, el quadro s'empetiteix en
aquesta época, y l'autor necessita ja fer un
esfors pera lograr que resulti digne d'ell. El
tipo de Salvador Monsalud, un dels més
grossos que'l mestre ha creat, n'es una proba.
En la tercera serie, Zumalacarregui-Bodas
reales, l'csfors ha de ser més gros, puig respón a una época en que tot es mesquí: ideals,
lluyta y medis. Ideal ja no ho es la independencia de la patria, ja no ho son els principis
purament, sinó que >;ristins,é isabelins, y carlins, no defensan més quelas personas: Isabel
(en son nom Cristina) y Carles V. La lluyta
es petita y'ls medis tots son bons, fins la in-

triga, la traició, etc., etc. Si petit es el quadro de la lluyta general, diguemho aixis, ho
es molt més, fins á ser miserable, la que dintre cada partit s'hi veu. Els carlins,'pera lograr la confiaasa de- son rey (•-) y manar, y
poder robar, y'Is lliberals lo mateix, se barallan entr'ells y tots els medis troban bons.
Continúa aixis acabada la guerra, y llavors
la lluyta es, com diu l'autor en Bodas reales^
la persecución de un cocido y de unas sopas de
ajo, ambiciones tras las cuales despuntan otras
más altas, anhelos de comodidades y distinciones honorijicas. (Com ara: no hem avansat
ni retrassat un sol punt). Cosa que, diu ab
molta rahó, es conseqüència de que al despertar el poble espanyol de {'austeridad ascética á que'l van tenir condempnat per espay de segles, no volia més que menjar y
abrigarse, pera fer callar sa fam y son fret, no
buscantho pel trevall, sinó per la intriga.
Si'l quadro es petit, l'assumpto ho es més
encara, fins á fer llàstima, y era molt difícil
sortirsen bé, molt més tenint en compte lo
aprop de nosaltres qu'están els fets y personajes d'aquesta época tercera. Pérez Galdós
se'n ha sortit més que bé, com no's podia
esperar dats els inconvenients que hi havia y
que ja va preveure al acabar la segona seiie.
En la primera época, si no teniam grans
homes, n'hi havia qu'ho semblavan; si las
figuras no eran d'or, eran de plata daurada.
En la segona, no trobém més que parodias
de tirans y de revolucionaris; ja son de doublé. En la tercera, com ara, parodias de parodias son els homes; son de guix ab lleugera
capa d'or fals, las figuras.
Al acabar la primera serie, l'autor, entussiasta, confia en que'l pais pot salvarse y fa
dir á Gabriel Araceli: «Adiós, mis queridos
amigos. No me atrevo à deciros que me imitéis, pues seria inmodestia; pero si sois jóvenes, si os halláis postergados por la fortuna, si encontráis ante vuestros ojos tnontañas
escarpadas, inaccesibles alturas, y no tenéis
escalas ni cuerdas, pero si manos vigorosas;
si os halláis imposibilitados para realizar en
el mundo los generosos impulsos del pensamiento y las leyes del corazón, acordaos dé
Gabriel Araceli, que nació sin nada y lo tuvo
todo...» creyent que sos compatricis arribarán á regenerar y realsar son pais.
Aquestas ilusions las va perdent en la se-

JOVENTUT
gona época: la creu possible la regeneració,
peró llunyana. Encara hi creu! Y aixis, al últim de la serie, posa en boca de Salvador
Monsalud: «... No tengo que soñaren mi felicidad doméstica, que es ya un hecho positivo; soñaré con ese porvenir lejano de nuestra patria, con ese tiempo, querido amigo
mío, en que la mayoría de los españoles se
reirá de la angelical política de usted...» Páranlas en que ja s'hi veu bon .pch de recel,
barrejat ab la esperansa de que ab el temps
arribarà lo qu'ell desitja pera sa patria.
La desconfiansa va creixent en l'última serie, fins arribar á no creure possible la regeneració. Y acaba'l tomo ukim, al contemplar las despullas de las festas que s'han fet
pel casament de donya Isabel, dihent:
«... lienzos desgarrados y sucios por el
suelo, y las paredes de todos los edificios nacionales señaladas por feísimos y repugnantes manchurrones de aceite. Parecían manchas que no habían de quitarse nunca.»
Y té rahó: lluny de treure aquellas, n'hi
han fet d'altras més grossas, més fastigosas;
ni aquellas ni aquestas se'n anirán may; no's
poden treure, no's poden esborrar; no hi ha
més que un medí, y es... enderrocar aqueixos
edificis.
Clar se veu que Pérez Galdós està desanimat per complert, y convensut de que desde'l
casament d'Isabel està tot- ple de miserias y
petitesas que val més no tocar. Aixó'm fa
creureque prompte podrán llegir sos admiradors, (entre'ls que m'hi conto), una nova serie de Novelas Contemporáneas; que'l podrém
admirar al teatre deixant per altres la continuació de la historia dels últims aconteixements. Aquest quadro es petit pel mestre,
que val més qu'emplehi sas qualitats d'escriptor y novelista, y son talent de pensador,
en quelcóm més que un estudi dels fets últims qu'han tingut lloch à Espanya. Aixis ho
esperém del autor, com també que prompte
donará nous germans á Nazarin, Fortunata y
Jacinta, La Desheredada, etc., etc., y á Realidad, Voluntad y Los Condenados,
En Bodas Reales, ultim de la tercera serie,
V al meu entendre'l millor, d'ella, no com á
Episodio, sinó com á novela ab datos histórichs, l'autor fa l'estudi deis Carrasco, familia transplantada à Madrid, desde la Mancha.
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Ens estudia també al Quijote degenerat, dintrela politicamenuda, donjosephdel Milagro,
junt ab tres personatjes com donya Cristeta,
creació d'ell, y altres qu'han viscut é i n tervingut en la desgraciada marxa dels aconteixements polítichs del Estat espanyol.
L'anyorament que sent donya Lcandra, muller de Carrasco, ha inspirat al mestre una
de las millors planas qu'ha escrit en sa vida,
qu'es el capitul primer, ver monument literari, en el que s'hi llegeixen trossos com el
que transcrich; y son'las paraulas que diu
aquesta senyora á sos paisans de la Mancha:
aldvos, Idvos pronto, que yo haría lo mesmo para no volver, si pudiera; este pueblo
no es más que miseria con mucha palabrería
salpimentada: engaño para todo, engaño en
lo que se come, en lo que se habla, y hasta
en los vestidos y afeites, pues hombres y
mujeres se pegotean cosas postizas y enmiendan las naturales. ¿Qué hay en Madrid?
Mucha pierna larga, mucha sábana corta,
presumir y charlar, farsa, ministros, papeles
públicos que uno dice f u y otro fa, etc., etc.»
El tipo de la manchega senyora es colossal, el millor de l'obra, y no té més defecte
qu'enrahonar y discorrir massa bé, cosa per
mi ben disculpable. Donya Leandra, lluny
de sa patria, en terra extranya per ella, veu
á son marit y á sas filias cambiáis, y's mor
després de veure á Bruno fent de ridícul
conspirador, y sa casa deshonrada ab la cayguda d'Eufrasia, días avans de mirar casada á la jove reyna, casament que tant l'ha
preocupat y tantas desgracias li ha ocasionat
y qu'en sa última hora maleheix.
Don Bruno, ayacucho com son amich M i lagro, de propietari felís en son poble nadiu,
al passar á Madrid se converteix en aspirant
perpetuo dels qu'están sota'ls balcons d'un
ministeri ab la boca oberta esperant un rosegó de pa. Es el tipo principal de l'obra; no
resulta tan perfecte com el de sa muller; es
bon xich diluhit y poch fixat.
Es de lo més notable d'aquest tomo la
explicació que fa don Bruno de la célebre
sessió en que Olózaga cridà Dios salve á
la Reinn, Dios salve al pais, quan la cayguda
del ministeri López, ab la que pert sas esperansasde ser empleat, y sentint ressucitar per
un momeift son esperit manchego, diu: «Los
hombres de juicio no tenemos pito que tocar
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en tales trapisondas, y bueno es que os vayáis preparando para irnos á escardar cebollinos en Torralba, de donde nunca debimos
salir, jajol, porque no se ha hecho este trajín
de ambiciones para hombres del campo, y
al que no eslá hecho á bragas, las cosluras le
hacen llagas. Habréis oído en nuestra tierra
que por su mal le nacieron alas á la hormiga.
Por mi mal tuve ambición, y ya veis... ya
veis loque hemos sacado desde que vivimos
aquí: bambollas, mayor gasto, esperanzas
fallidas, los pies fríos y la cabeza caliente.
No m á s , no más Corte, no más política, porque así regeneraré yo á España como mi
abuela, y mi entendimiento, pobre de sabidurías, es rico en todo lo tocante á paja y
cebada, al gobierno de muías y á la crianza
de guarros, que valen y pesan más que el
mejor discurso.» Aquestas frases son dignas
de Cervantes, al fer l'inmortal Quijote.
Sas filias Lea y Eufrasia s ressenten del
mateix defecte. Lea, enamorada de veras del
coronel Tomás O. Lean, accepta, al renyirhi,
á son cosí, sens haverhi complerta explicació. Lo mateix se pot dir de la fugida d'Eufrasia.
Don Joseph del Milagro, pare de Perita en
dulce, adorador d'Espartero, y de pas de la
Llibertat, integro, conseqüent y honrat, (cosa
que no es obstacle pera qu'en sa jefatura
política fassi barbaritats pera treure un diputat), home ignorant, ademés, está enlluhernat y no's mou més que dintre la política
baixa y rastrera de l'época. Es un tipo perfectament descrit.
També ho es donya Cristeta del Socobio,
patrona de tots els Socobios haguts y per
haver, intrigant empleada al Paláu deis
Reys,quc no té altre pensament y volerque'ls
d'aquestos, fins arribará enorgullirse de ser
la causa histórica dels amors de la reyna governadora ab en Muñoz.
Els fets histórichs principals de que parla
l'autor en aquesta obra, «la tornada de donya Cristina» y'l «casament de Isabel II», resultan un xich esfumats, cosa que's comprèn,
puig es difícil tractarlos ab la imparcialitat y
rigorisme necessaris. Prou fa ab insinuar las
malediccions dels Carrasco, y ab dir que'l
nuvi no tenía altre mérit que ser guapo y fanátich al parlar del segón, y fer un xich d'historía dels amors de la primera.

Ahont se veu un Pérez Galdós imparcial»
rígit y fins crudel, es al exposar els tipos de
molts politichs. Ab frases curtas y punxants
ens descriu al general Narváez (Guapo de
Loja), de qui diu entre altras cosas: «No había otro que le igualara en aptitudes para establecer un predominio efectivo por la sola
razón de ser más audaz, más tozudo y más
insolente que los demás...» «El rascarrabias
que necesitaba el país en momentos de turbación era Narváez, porque no había quien
le igualase en las condiciones para cabo de
vara ó capataz de presidio...» «El hombre de
aquellos días era Narváez, no en embrión,
sinó en personalidad formada, porque el baratero nace, y á poco de nacer, con sólo un
par de arranques y el fácil reparto de cuatro
bofetadas á tiempo y de otros tantos navajazos oportunos, ya se ha revelado á si mismo
y á los demás, ya es el poeroso ante quien
todos tiemblan...» De má mestra resulta,com
també'l retrato del cínich Lluís González Bravo, de qui diu l'autor que «la Historia vacila
entre admirar á este hombre ó inscribirle con
asco en sus anales». Els altres, Olózaga, Isturiz, López, etc., etc., els descriu ab exactitul, y tal volta ab poca fermesa.
En resum: la part novelesca es colossal; la
critica deis personatjes histórichs, superior;
peró com á narració histórica, no la trobo al
nivell dels altres tomos. D'aixó n o n té la
culpa l'autor, sinó l'época de que tracta. El
llenguatje, l'istil, son dignes del mestre; ab
aixó crech dirho tot. Aquesta es la meva pobre opinió sobre aquest llibre. Si resulta un
xich exigent, es perqué miro á Pérez Galdós
com Vúnich novelista y autor dramátich que
representa dignament las lletras castellanas
en el modern moviment.
TRINITAT MONBGAL.
«RONDALLES DEL POBLE»
El moviment intelectual valencià avansa
de debó. Avuy devém parlar d'un llibre nou
que per cert es de veritable interés; es el volum de rondallas que'l poeta del Xúquer ha
engandayat, iniciant la branca més atractiva
del F'olk-lo.re: la rondallística, que's troba
florida á tot esclat per la terra valenciana.
Al parlar días enrera d'un altre llibre valencià, indicavam lleugerament las fasses
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dels escriptors d'aquella terra; fasses que no
han arribat encara á un moviment de revolució literaria que à no tardar ha de manifestarse, puig el llibre d'en Badenes ho indica
ben clarament; en primer lloch. perquè la
materia que tracta no era pas coneguda, y
després perque'l trobémab un llenguatje més
literari que pas en altras obras dels seus coterranis.
El llenguatje del senyor Badenes en Rondalles es més just, més florit, més atractiu y
més català,- puig bonament els demés (llevat del Degà, qu'es en Llorente), els demés,
dihém,sembla que s'estudihin en fer florir un
dialecte de nostra llengua, cosa que no deixaria de portar sos inconvenients. Per aquest
cantó es per hojit devém més aplaudir al
simpátich rondallayre, y ho fem de tot cor.
Enamorat de la campanya /olk-lortca que
emprengueren ab bona sort els malaguanyats
Milà y Fontanals, Pelay Briz, Bertrán y Bros
y l'Aguiló, y segueixen en Maspons^y Labros, Gomis, Bell-lloch,Thos y altres, anà à
saga de cansons del poble y's trobà ab m i grada cullita, tal volta perquè poch es el
temps que hi ha dedicat. En cambi, topà ab
un bé de Deu de rondallas, qu'avuy ens ofereix galanament arromansadas. Aném à las
rondallas.
D'argument originalissim totas ellas, ha
sapigut el colector impregnarlas en sa forma
d'un gust terrassà-popular, per quin género
mostra condicions meritissimas. La Font de
Montalt es de las que més lluheixen aquesta
bona condició. Tota llisa, flayrosa y plena,
atráu tot seguit al llegidor:
Ja arribà á la fontinyola
la companya realcnca.
L a dama está despullada,
iqu'es hermosa la princesa!
1.a flor gemada del pésol
no es mes garrida ni bella.

Imitació escrupulosa d'una rondalla que
mereixeria ésser més coneguda; y sia pel cantó que's vulga fullejar el llibre,'s troba aquesta bona condició; aixis la trobarém en La
bona insticta:
A son castell Tingné'l comte,
ire» dies ja que vingut
de la guerra quc'l Rey fea
que'l Rey fea contra infels.
Com no li parla sa esposa.

10 que pensa vol saber;
y aixis al dins de la cambra
11 diu scntantla prop d'elL
—¿Qué teniu, hermosa Blanca,
qué teniu que no'm miren?—
—Calla, calla lo mal comte
que parla ab llabi mescli.—

Aquesta facilitat senzilla que sols pot trabarse en las joyas de nostra literatura popular, la trobém tot seguit en l'obra-de'n Badenes.
Tolas las rondallas de la colecció son genuïnament de la ierra valenciana; alguna recorda las nostras, mes anantli à cercar l'origen, la trobariam de llunyas ierras.
Al devall del volüm hi ha una variant encisadora de la cansó popular L'infant y la dida,
tan coneguda à casa nostra. No podém pas
resistir al desilj de transcriuren un fragment:
' A cassar se'n va lo Rey,
ell y tota sa familia;
res se deixa en lo paláu
més que l'infant y la dida.
L a dida s'encén bon foch
calfantse en una cadira;
al caloret del caliu
va quedarse ben dormida;
cada becada que fa
pareix que á caure se'n vinga
ab lo bell infant que dorm
en sa falda tova y llisa.
De las becadas que ha fet
y sense qu'ella ho sentirà,
ha caygut l'infant al foch
tot tornantse cendra viva.
Quan la dida veu aytal,
gran baticor li prenia.
L'arreplega en un plat d'or
recamat de pedra fina...

Y aixis va seguint la cansó, ab un cayent
hermosissim.
No's creguin pas, els que vulguin llegir el
llibre nou d'en Badenes, que hi trobin tendencias novas, ni formas literarias, no: únicament hi trabarán el ressó de la musa popular, que prou bella es pera fer bategar el
cor dels aymants de lo sublim y arlistich, y
en quina font hi han begut una munió de
poetas desd'en Verdaguer á n'en Maragall.
Fa bé, molt bé en Badenes d'inventariar
las joyas populars de sa ierra y per'xó no es
fora de rahó qu'en Masriera l'esperoni en el
prólech que li posa al devant, prólech que
trobém encertat y que, per lo tant, aplaudim.
ANTÓN BUSQUETS Y PUNSBT.
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SOMNI D'INFANT
(Del tomo en preparació Ayres del Montseny.)

A

Quin somni tinguí tan dols
un dematf a punta d'alba!
Ja fa mils segle, y ho linch
U n present com si fos ara.
Somibí que en bressol d'or
un angelet me bressava:
eran blavenchs los seus ulls,
sa cabellera era llarga,
sa cara era un pom de flors
que ab mos llavis j o rosava.
Perquè jo dormís á pler
en sos dits tenia una arpa,
plena de noves cansons,
plena de velles sonades,
que rajavan á bell raig
com del Canigó les aygues.
Acabades les cansons
,
me désvelllá una besada.
Ma mare era l'angelet,

LA BARCA D E L A V I
Per platja bonica, la del meu poble. Avans
tot en ella era llum y moviment. De Sant
Cristòfol fins à la Roca Tallada, sempre hi
haguerau vist una munió de barcas que semblavan un estol de colomets; unas baradas à
la sorra, altras balansejantse graciosament
sobre aquellas onas enjogassadas, tan blavas
y bonicas... N'hi havia de tota mena: buscis,
balandras, llahuts, goletas, llanxas, de tres
pals, de dos... L'una descarregava ollas, l'altra s'omplia de bocoys de vi, d'aquell vi que
llavors anava tan abundant, donchs no's
coneixia encara aquesta malehida malura
que'ns ha mort las vinyas, y ab ellas crech
que l'esperit de la Terra; altras aparellavan
palangres pera la nit vinenta... Y tot era joya, y'l sol s'ho mirava rialler, abocanthi sos
raigs vivificadors... Quó n'era de bonica
aquella platja!
Ab quin reculliment, barreja d'angunia y
alegria, veya jo la balandra del meu avi devallar sorra avall, carregada fins á las bordas! Pobre avi! Ab quina energia disposava
la maniobra, ajudat dels sis homes de tripulació y alguns altres de vila! Sembla qu'encara'l veig, un cop enseuhadas las travèssas

aquell bres la seva falda,
y l'arpa n'era'l seu cor
lo cor que tant m'estimava I
A y ! aquella arpa del cel
poch després se m'es trencada,
y encara aquelles cansons
ressonan dins la meva ánima;
encara mon cor ne viu,
encara ma lira'n canta;
si les arribo a oblidar
seré un aucellet sense ales!
Mes ay! l'hermós angelet
qui bressant me les cantava,
tot bressantme en un bres d'or
un demati á punta d'alba,
al volarsen cap al cel
i per qué en la terra'm dexava?
JACINTO VERDAGUER, PBRE.

y alluixadas las amarras, dret á proa, nirviós, donant el crit de—«Avant, y que Deu
ens assistesca!» — al temps que la balandra
-lliscava endins ab un ramell d'homes penjats à cada banda, y s'endinzava més, y estenia sas velas blancas. Ab sa proa havia
desfet las primeras onadas; després se balansejava dolsament al milj del petit golf, y fugia poch á poch envers Valencia, ó Alicant,
ó Rosas, ó Cadaqués, à portar vi y tornar
suro. Y la gent de terra cridava:—«Salut,
Antonet y companyia! Que'l garbi os favoresca! Que Deu vos guihü...»—Y la barca s'allunyava, tot enxiquintse, fins à perdres á
llevant ó à ponent, segons el rumbo que duya. Jo me'n anava cap à casa: á dintre d'aquclla caseta blanca hi trobava á la mare y
á l'avia que resavan plorosas devant d é l a
Verge de la Misericordia, patrona dels mariners d'aquella terra.
El progrés, ab sa benehida forsa, extengué'ls brassos, y un dia'l xiulet de la locomotora va interrompre alegrament el silenci
d'aquella marina y d'aquella terra de tarongers y flors. Vuyt dias varen durar las festas: techs á Casa la Vila pels senyors de la
via, archs y banderas, saraus y músicas...
Sols el meu avi estava trist, preveyent un
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pervenir que li semblava aclaparador
Poch á poquet, d'aquella hermosa platja
llepada per la més blava de las mars, anaren
desapareixent una à una totas las barcas, y
ab ellas el moviment y l'alegria de la vida.
Es dar: el tren ab sa forsa brutal se'n duva
d'un plegat tot lo que las barcas portavan en
vuyt dias. Els comerciants, com que'l tren
era més rápit y barato, ¡a no donavan feyna
als patrons, y unas barcas eran veñudas de
qualsevol manera, y altras emigravan cap á
millors platjas. En menos de tres anys la
platja nostra quedá deserta: sols hi havia
algunas barcas pescadoras, y, encallada á la
sorra, la balandra del meu avi, negra, resseca, trista, ovirantse de lluny sobre'l mar l l u minós com la corona d'un monument funerari que recordés el fi d'una generació de
mariners.
Tots els matins, avans de sortir el sol,
l'avi se'n anava dret à la platja,'s mirava per
tots costats la barca, tornava á mirarla com
un beneyt, després pujava á dalt, escombrava la cubería, y allá cap á las deu tornava á
casa, portant casi sempre uns quants peixets
que l i donavan els pescadors coneguts per'es
morzan.
Els meus oncles may li ca.lavan:—«Home

la vila, que domina'l mar de llevant à po
nent. l'er entre mitj dels xiprers s'hi veu la línia blavosa del horitzó, en altres temps Gurullada de velas y avuy rígida y trista com
la idea de la mort.
Y mentres ficavan el mort à dins del ninxo
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pare, veneuvos aqueixa barca! ¿Qué'n feu
vos> Ja va esgavellantse ab tantas soleyadas!
Avuy tal com està encara'n podriau treure
set ó vuytcents duros!...»—Y dali, dali sempre! Y ell fort en que no. Aquella barca era'l
seu tot; era la seva vida... Mes tant y tant
bregaren que, aprofitant una bona ocasió, el
pobre vell va determinarse á véndrela.
Semblava que'l portessin á matar. Acompanyat dels oncles y'l comprador, anà de bon
mati à la platja. Sobre cuberta, els oncles
feren entrega de la barca al nou amo, aquest
la pagà allà mateix entregant dins d'una bossa'l preu d'aquella balandra tan estimada, y'l
pobre avi agafà'ls diners, y, sense contarlos, se'n tornà à casa ab els ulls negats de
llàgrimas.
A l'hora de dinar ningú parlava. Semblava'l dinar d'un dia d'enterro. L'avi, generalment molt expansiu, restava mut; els oncles
y las tias no gosavan à dir res... De cop, i
mitj dinar, l'avi torsà extranyament la boca,'s posà una mà à la cara, decantà'l cap, y
caygué de la cadira à terra. Tothóm hi va
corre: fregas, cordials... Després vingué'l
metje, peró en va: l'avi ja havia mort sense
poder dir cap paraula.
L'enterraren à l'endemà, al cementiri de

de la família... allà al lluny, ab las velas estesas ayrosament, fugia cap à novas térras la
bonica balandra del avi.
E. PELEGRÍ FEKHEK.
(Dibuix del mauix.)
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L A EXECUCIÓ MUSICAL
ACTE PRIMER.
PRELUDI.—Encara que de curtas dimensions, son d'una gran imporlancia"Is preludis dels tres actes d'aquesta obra, y s'ha de
comensar per fixar en aquests preludis tota
l'atenció. Venen á constituhir com una preparació de la escena que'ls segueix, expressantne la idea fonamental, per lo qual la primera escena de cada acte comensa no al aixecarse'l teló, sinó al sonar la primera nota
del preludi, que, Íntimament lligat ab aquella, serveix pera posarnos en situació. May
ab millor motiu poden aplicarse com sinònims els mots preludi ó introducció.
En el del primer acte trobém la continuació musical del quadro tercer de L'Or del
Rhin, quina obra es precis coneixe pera compendre degudament aquest preludi, que retrata admirablement la personalitat del nibelung Mime. Es iniciat per un sort rodolament
de timbalas que dura March rato, caracterisant la tétrica situació del nano, y sobre aquest pedal apareix en primer lloch Hmportantissim tema de la meditació de Mime.
De manera molt poch expressiva l'han dit
aqui'ls instruments de fusta, puig encara que
pianissim, devia destacarse más y cuydar el
director de que'ls fagots, com després els clarinets, al atacar las terceras entressin ab
major precissió. Un segón tema'ns revela
l'objecte de dita meditació, ó sia la conquista del tresor, y aquest motiu, format de
tres notas graves ascendents, ha de ser executat d'una manera lligada y obrintse en el
tercer compás. Nostre metall, que may pot
sostenir las notas, diu el tema sense lligament, per lo qual careix de tota la expressió.
El grupetto que s'intercala en las repeticions
del tresor ha de sonar com una queixa, dita
molt lleugerament per la corda, com un eco
dels sospirs de l'ànima del nibelung.
La rassa d'csclaus à que aquest perteneii,
ve caracterisada á continuació pel importantissim tema de la forja (puig sols per la forja
s'arribarà à conquistar el tresor) que tan
principal paper té en aquest acte, y ab el
que Wagner ha sapigut reproduhir magistralment cl martelleig incessant dels forsats
trevalls dels nibelungs. Mes pera produhirel
degut efecte, es menester altra expressió que
la qu'en Mertens l i dona, més quadratura,
més justesa, senyalant més els estacats y
marcant ab més precissió'I ritme, puig ab un
pur efecte ritmich ha encertat l'autor un tema
basat en la senzilla repetició d'una mateixa
nota. Per tant, si la expressió rítmica hi falta com aquí ha faltat, no'n queda res. Ademés, aquest tema ha de creixe ó disminuhir
seguint las repetidas claus que marcan els

compassos, mentres qu'en el Licéu se sent
ab una monotonia insoportable.
Al reproduhiise l'anterior tema en octava
baixa, s'entrellassa ab el tema de la servitut
(ó sumissíó dels nibelungs al seu amo Alberich), que apareix en la fusta com un cop de
fuhet, descrit pel grupetto avans citat que
s'ajunta ab dugas notas llarga una y breu
l'altra. de las quals la segona, colocada mitj
to baixa, atrau irresistiblement à l'altra, deixant sentir un verdader plany. A fi de que
produhis tot son efecte, Wagner recomanava
marcar bé l'apoyatura sobre la nota llarga,
peró aquí no'ns en hem enterat. El tema del
tresor se barreja ab els dos anteriors, pujant
y engrandintse en els graves del metall,
essent aquest un passatje que requereix molt
clara execució pera donar igual relléu als tres
motius plegats que deuhen sentirse separada
y netament, cosa que no hem pogut lograr.
Aixis deuhen continuar sempre pujant en
un poderós crescendo fins á esclatar en el crit
de dominació de Alberich, que'l constítuheíx
el motiu de servitut en un fortissim ple d'orquesta, subratllat pel tema de la forja en els
graves, punt culminant del preludi. Aquest
crit revelador .de l'ambició del nibelung
pera dominar l'univers, ha d'apareixe grandiós y terrible com una amenassa del destí.
Per aixó's necessita arrencar l'efecte ab un
poderós cop de batuta qu'es inútil demanar
al mestre Mertens.
Un nou tema segueix inmediatament expressant l'objecte ab el que's logrará aquella
dominació: l'anell, que tanta importancia té
en tota la Tetralogia. Es molt característich
aquest tema, constituhit per una successió
en intervals de terceras descendents, seguidas d'altras ascendents que remontan tot seguit en intervals més breus, y que i m i tan una cadena sens fi perfectament adaptable á la idea del anell. Els clarinets havian
de marcar més syncopat aquest tema, y desenrotllarlo ab un moviment gradualment més
animat, atacantlo piano pera obrirlo en enérgich crescendo quedevalla tot seguit en altre
piano, y repetintho á cada nova reproducció
de la escala. Acompanya al anell el lema del
dragó (pera revelar que Fafner es el guardador d'aquell) qu'ha de grinyolar en els graves,dels violoncellos y contrabaixos, arrossegantse ab pesadesa y creixent abdós plegats
en un altre periodo que tampoch hem sentit,
ni molt menos ha arribat al fortissim.
El tema de la espasa deu apareixe clar,
peró misteriosament, en un pianissim, pera
mostrar d'una manera velada qu'ella triomfarà del dragó y conquistará l'anell. Peró als
cornetins de nostra orquesta es inútil demanàiloshi delicadesa, y'l tema no ha sigut dit,
sinó xisclat. Y termina'l preludi ab la nova
apariciódcl tema de la forja,acompanyat deia
servitut y del motiu del pacte (ó voluntat de
Wotan), que deuhen creixe sempre finsal final*.
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El mestre Mertens ha conduhit tot el preludi ab marcada lentitut, ab. expressió molt
fosca, y principalment ab dicció descuydada,
sense lligar las frases, per lo que ha desnaturalisat els temas.
ESCENA 1. — Apareix Mime en sa cova
picant una espasa sobre la enclusa (1). Tot
just comensada l'obra, topém ab una errada
gravíssima, una equivocació que confirma
nostras afirmacions sobre'l desconeixement
d'aquella per part de tots. Els cops de mall
que dona'l nano haurian de ser notas musicals, que reproduheixen el tema de la forja al
mateix temps que'l diu la orquesta en enérgica crescuda. Peró en nostre teatre s'hi emplean per enclusa y mall dos trossos de ferro qualsevol, que además de no estar afinats,
produheixen un so aspre y sech, contra totas
las reglas de l'acústica. ¿No té orellas cl senyor Mertens pera sentir aquella molesta
dissonancia, ni vista pera llegir en sa partitura'ls cinch bemols (to de si b menor) senyalats al petit martell, que ocupa tol sol un
pentágrama com qualsevol instrument da la
orquesta? ¿Y'l senyor ROESÍ, vingut expressament pera posar en escena l'obra, no ho
sab aixó, ja que presum tant de conéixerla?
¿Y l'intérprete de la part de Mime, no sab
tampoch de nota? Per altra part, l'actor dona'ls cops quan millor li sembla, suprimintne y afegintne, y sens ajustar may las notas
ab sas equivalents de la orquesta, que reproduheixen contínuament el tan ritmat tema de
la forja.
Las primeras páranlas de Mime no son sinó
una reproducció dels temas del preludi, que
aqui segueixen també acompanyant el cant.
Aquest devia ser més enérgich, y l'actor
havia de marcar més son desespero, que
equivoca també en la mímica, puig no s'ha
de moure tant ni estar dret, sinó assegut en
un petit banch (d'un pam d'alsada) al costat
de la enclusa. En la frase «Fafner, el feréstech dragó, jau en ombrosa selva» ha d apareixe'l tema del dragó en la tuba baixa
d'una manera més expressiva y lligada, sense per aixó arrossegar cl motiu com aqui's fa.
Es de notar l'aparició en aquest monólech
d'un tema molt caracteristich de L'Or del
Rhin, ó sia'l del triomf del nibelung (poder
de las tenebras) que's forma de la segona
meytat del motiu del Walhalla, seguit del tema de Loge (deu del foch). Aquesta frase de
conjunt ha d'expressaria la orquesta ab moltíssima més exaltació de lo.qu'ho ha fet,
fins arribar al potent fortissim que tampoch
ha dit.
L'arribada de Siegfried es un quadro encisador, del que difícilment pot donarse idea.
Es menester que l'aclor tingui tota la empen(i) Atents sols ara i la inlerprelaciò musical, deixem pera més endevant lo referent al decoral, Testuari
y efectes escéaichs.

667

ta de la joventut, l'esbojarrament del noy
que ha cassat un os y arriba ab ell pera espantar al nano, y que ab sos salts, sas
riallas y sas ganyotas retrata completament el personatje ab sa sola aparició en escena. Els instruments de corda han d'anunciar sa arribada, iniciant l'hermós tema de
Siegfried noy (crit del noy de la selva), en
que's troba admirablement caracterisat son
fogós y jovenívol temperament. Aquest tema
s'ha de desenrotllar progressivament, creixent sempre fins apoderarse de tota la orquesta: aquí hi ha faltat l'esclat d'alegria, la graduació de colorit y la forsa devastadora dels dos últims compassos; y sas
notas, per altra part, han de ser més picadas,
en tant que'ls baixos han d'imitar el sort
grinyol del os. Al fugir aquest, el primer tema ha d'anarse apagant, també més gradualment, sense perdre may son ritme.
El tema de l'activitat, qu'apareix al demanar el noy la espasa á Mime, requereix
un temps molt més viu que'l marcat per en
Mertens, y al examinar aquell l'acer forjat
s'ha de accentuar molt més el fortissim en
que's presenta per primera vegada'l grandiós tema de Siegfried héroe, repetintse en
tot son esplendor al fer á trossos la espasa.
Arrenca inmediatament en els violins y violas el caracteristich tema de la virilitat (ó
forsa jovenívola) que s'ha interpretat d'un
modo equivocadissim, puig també requereix
un temps més viu y un especial cuydado en
marcar el molió slaccalo que VV'agner exigeix. Topém, donchs, á cada pas ab els mateixos defectes: lentitut per una part y falta
d'expressió per l'altra, lo que produheix la
monotonia per la constant igualtat en la execució. Hi falta ritme, molt ritme, en aquests
temas de vivacitat, particularment en l'ultim,
quina expressió d'energia viril ha de trobarla'l mestre fent marcar en la orquesta ab forsa la primera nota de cada compás, junt ab
el tresillo que la precedeix.
Aqui hem de comensar nostra protesta per
las repetidas y extraordinarias supresionsque
ab tant desconeixement com poca trassa ha
fet el mestre. El tema de la virilitat queda interromput per una tallada de 34 compassos,
que precisament li treu la part més característica, puig en ells apareix el tema dels
gegants (al ser evocats per Siegfried), establintse una expressiva lluyta entre abdós
temas.
El nano tracta de calmar el carácter violent
é irascible de Siegfried, y en contraposició á
la fuga ardorosa dels passatjes anteriors,
apareix, acompanyant las páranlas de Mime,
un nou tema, que caracterisa la personalitat
del nibelung per medi d'una figura orquestal
qu'es una transformació del motiu de la forja, tallat en dos temps; l'ensopiment de M i me s'oposa á la vivacitat de Siegfred. Intercalada en ell apareix la frase de la gratitut.
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qu'ha de dir la corda ab molta delicadesa, y
quina lentitut de temps es breument interrompuda per rápidas aparicions del motiu de
virilitat. El tema de Mime ha de dominar
sempre més y conduhirnos ab gran cuydado
à la hermosa cansó del nibelung. Aquí hem
trobat á faltar un rilardando en els darrers
compassos, que Wagner recomana molt expressament.
La cansó del preceptor, ab la que Mime explica al noy las fatigas per ell sufertas y'ls
cuydados que li ha prodigat al mantenirlo y
educarlo, es una deliciosa melodia de forma
característica y que lliga admirablement ab
l'esperit de la lletra. Tan clara com senzilla,
y encomenada principalment al cant, sols
requereix un intérprete que s'hagi compenetrat ab el tipo del astut nibelung. No ha pogut produhir cap efecte en el Licéu per estar
encarregada á un artista que no entén el personatje y per tant no sab donarli'l doble carácter repulsiu y cómich al plegat, que reflexi la ironía punyenta y l'astucia grotesca d'aquest tipo estrafalari. L'acompanyament orquestal d'aquesta melodia está
format per la repetició dels darrers temas
qu'hem citat, y termina ab una aparició del
tema de la renuncia (de L'Or del Rkin) en el
que no hem notat gens clarament la graduació dels acorts que devian sentirse disminuhits à cada compás.
Una bellissima página musical segueix á
l'anterior. Siegfried, al escoltar la relació del
nano, va tranquilisantse, y aquest sentiment
troba son eco en la orquesta, que reproduheix
més dolsament el tema de la virilitat pera
correspondre á la calma que va aplacant l'ardor fogós del protagonista. Als pochs compassos cl discurs musical pren major vivesa,
y aqui hem d-anotar altra falta en la interpretació: Siegfried escarneix el cant del nano
oposant à cada estrofa un comentari desprepreciatiu que's repeteix consecutivament. La
orquesta marca aquest contrast reproduhint
alternáis l'ensopit tema de Mime ab el fogós
de la virilitat de Siegfried: aixis es que'l
primer requereix una expressió més tranquila, seguida d'un rápit y fogós crescendo al
iniciarse'l segón, pera disminuhir tot seguit
y tornar à pujar després; en una paraula: es
precís un clar-obscur que hi ha faltat per
complert.
Segueix l'hermós diálech en que'l noy pretén saber els fets de sa infantesa, y ab ardidas preguntas va descubrint tots els secrets
que Mime guardava respecte de sa paternitat. La base del diálech es formada per una
ampla, majestuosa y sentidíssima melodia,
que considerém una de las més inspiradas
del gran músich; es aquesta'l tema del amor
filial, expressat pels violoncellos en una frase
que puja obrintse en creixent graduació pera
descendir apagantse, y demana per tant un
sentiment extraordinari en la dicció, com

sortint d'un somni, segons ordena'l propi
Wagner. Inútil es demanar á nostra orquesta
la delicadesa y sentiment necessaris pera dir
tan admirable frase, majorment quan la batuta no sab inspiraria, sinó que pel contrari
converteix el temps modéralo en dormito. Las
terceras ab que'ls instruments de fusta expressan l'encís de Siegfried al parlar dels
aucells, mereixen citarse per lo pèssimament
executadas, sense unitat ni en la expressió
ni sisquera en l'atach dels acorts. Al repetirse la frase del amor filial termina ab el tema
d'angoixa de La Walkyria, y aquest cop ha
de dirse ab més ánima y ab un major sentiment en l'accentuació. Requereix tota aquesta página una gran delicadesa y dolsor; la
orquesta ha de cantar per igual els apassionats temas que's succeheixen, y fer sobresortir ab claretat els hermosos dibuixos imitatius, especialment el de las flautas que imita
el revolejar dels aucells (seguit d'altras imitacions pels fagots y clarinets) y deu arribar
al punt màxim d'expressió al afegirse als ja
citats el tema del ardor amorós, que per
sa naturalesa implica un major apassionament.
Uns acorts alternats de terceras y sextas,
dibuixan en la fusta una frase qu'expressa á
maravella la tranquilitat del bosch, mentres
Siegfried explica l'efecte qu'experimentá al
veure sa propia imatje reproduhida en las
claras ayguas del estany. Aquesta evocació
de la benhaurada pau de la natura ha de ser
interpretada ab la major dolcesa y proporcionalitat en el so dels instruments, arribant
fins al doble pianissim; tot lo qual el mestre ha distat molt de conseguir. Aixís mateix
el tema heroich de Siegfried, (que reapareix
al parlar aquest de sa imatje), dit pels cornetins, es massa fort, y ab molt poca netetat el
tema heroich deis Welsas, que ve á continuació pera indicar la rassa d'ahonl aquell
es nat.
Altra supresió d'un interessantissim passatje es la de 35 compassos que á continuació
se verifica. Y dihém interessantissim,perqué
en ell esclata'l furor del noy per no obtenir
cap resposta de Mime, y agafant á aquest per
la gola, l'obliga á confessar la veritat; tot
aixó acompanyat en la orquesta per un tema
de rabia, ab reaparició del valent motiu de la
virilitat. Per fí'l nano confessa no serli pare,
com pretenia, apareixent llavors els acorts
del tema de la renuncia, que atacat en fortissim, ha de dirse per tres cops sempre disminuhint, lo que no hem pogut sentir, com
tampoch el moltó crescendo qu'ha de precedir
al segón atach. Comensa la revelació de la
historia del héroe, y al parlarli de sa mare
apareix en la corda'l tema de Sieglinda (o de
la compassió: en La Wallíyria) alternat ab
el tema de la pena dels W elsas, y seguits del
inspiradissim tema d'amor de Siegmund y
Sieglinda. La interpretació d'aquest impor-
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tantissim passatje hem de calificarla de pèssima, a causa de la falta d'expressió delicada
de la orquesta, y principalment del clarinet
baix que porta'l cant principal, l i n cambi,
requeria una dicció de londa tristesa com a
recort d'un fet malhaurat, y sobre tot tenir
molt en compte la voluntat de Wagner de
que la reproducció d'aquests temas, que no's
reíereixen à l'acció present, sinó qu'evocan
fets passats Íntimament lligats ab ella, ha de
verificarse no d'una manera brillant, sinó
més aviat velada, com trasportada pel simple
recort.
«Ella mori: mes nasqué Siegfried» diu per
últim Mime; y aquestas paraulas tornan à
reproduhir el tema de Siegfried héroe, que
la orquesta hauria degut dir ab més sentiment y d'un modo menos perceptible; y va
seguit del motiu de la pena dels Welsas en
un modéralo qu'ha sigut conduhit ab extraordinaria lentítut. Continüa'l diálech ab frases interrompudas d'un y altre qu'ofereixen
un senyalat contrast. Siegfried démana altras
novas dels seus pares, y Mime eludeix las
respostas, recordantli novament las penurias
qu'ha sufert pera mantenirlo y educarlo, lo
que motiva la nova aparició' de la cansó del
preceptor. En alt grau ha descuydat nostra
orquesta marcar aquest contrast entre'l moviment tranquil de la cansó de Mime y las
impetuosas interrupcions de las preguntas
de Siegfried ab el tema de la pena deis Welsas, qu'ha d'accentuarse cada vegada ab més
apassionament, y ab exaltació creixent sempre.
Mime's deadeix à mostrar al noy els trossos que guarda de la espasa de son pare, lo
qu'es comentat en la orquesta ab els temas
de la espasa y de la forja, y seguits del de la
renuncia, per no haver ell pogut forjaria.
Llavors apareix un nou tema (transformació
del de la espasa, y que pren el nom de tema
del heréu de la espasa) mentres Siegfried ab
la més fogosa energia dona ordre al nano de
forjar novament l'arma paterna.Tota aquesta
fogosa energia ha sigut impossible trobaria
en nostra orquesta. En cambi hem trobat
un'altra supressió de 50 compassos, que treu
bastant el carácter á aquest passatje, carácter com d'ópera cómica, segons paraulas del
propi Wagner. En la execució del Licéu no
hem sapigut véurehi aquest carácter.
En el final de la primera escena, Siegfried
corre fora de la cova, cap al bosch, entonant
una nova melodia, hermós cant ple de joventut y d'entussiasme que'ns pinta'ls desitjós de corre món que s'apoderan del héroe,
per lo que pren el nom de cansó del vialje.
S'inicia ab el nou tema del desitj de viatjar
que atacan de manera molt ritmada'ls instruments de vent, tema que després s'entrellassa en un fugat ab el de la virilitat, y aquest
ab el nou tema de llibertat, formant un conjunt exuberant de joya en extrém pinto-
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resch. No ha pogut produhir cap efecte
aquesta hermosa página per haver sigut objecte d una execució falta de ritme, d'empenta en la batuta, de clar-obscur en els lemas,
de netedat en els acompanyaments, y perquè
el tenor s'ha adaptat el cant á la seva veu, trayentli tota la brillantor y fogositat en la dicció. La falta de colorit en aquest fragment es
altre del tituls per'acredilar al mestre Mertens de perfecte desconeixedor de l'obra.
Una reproducció d'aquesta melodia continua per alguns compassos en la orquesta al quedar sol Mime, que prompte's transforma en el tema del anell, sobre'l que
tornan á recaure sos pensaments. El petit
soliloqui del nano que lliga aquesta escena
ab la següent, ha sigut també escursat de 19
compassos, fins á esclatar el tema de la renuncia, que's repeteix per tres cops en un
ample ritardando, al convencers Mime de
que no ha de ser ell qui forji novament la espasa. La orquesta ha descrit ab molt poch
vigor la desesperació del nibelung.
ESCENA 11.—A la entrada de la cova apareix el deu Wotan baix la figura del Viatjer,
y sa presencia es traduhida en la orquesta
per una serie d'acorts progressius que ab
tota majestat exposan els instruments de
metall y que s'anomenan armonías del
Viatjer. Inmediatament unit ab ellas apareix el tema del Viatjer, format per una
ampla y expressiva melodía, tranquila, grave y solemne, que produheix un notable
efecte per sa contraposició á la exuberant
alegria del final de l'anterior escena. Pera
la expressió perfecta d'aquesl tema,es precís
un gran equilibri en tota la orquesta, particularment en el metall, puig sa grandiositat
ha d'anar acompanyada d'una dolcesa exquisida, evitant tola estridencia en'las notas
altas de dits instruments. En aquest passatje
s'han posat de manifest las tan dolentas condicions del metall de nostra orquesta, que
ha desdibuixat massa la melodia, á causa de
no atacaria en piano ni modular la frase,
per lo que l'equilibrí no ha sigut trobat y'í
tema ha quedat sens expressió. La repetició
d'aquesta melodia deu ésser en un obert
crescendo que s'acelera al final pera retardarse tot seguit, lo que també ha deixat
de ferse. A la tercera reproducció s'han de
accentuar molt expressament dugas armonías
que son com un pressagi de desgracia, quan
Wotan pronuncia aquesta paraula.
El diálech entre'l Viatjer y'l nano es d'un
interés grandissim per son desenrotllo orquestal; peró exigeix un especial cuydado en
la conducció del mateix. Durant ell, la solemne y serena melodia del Viatjer s'oposa
contínuament á las figuras orquestáis tremolosas y rompudas que pintan la inquíetut y
el desconcert del nibelung. De bon principi
ja'ns trobém ab una tallada de 21 compassos
que foran necessaris pera graduar la disputa
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entre Mime y Wotan, fins al moment en que
aquest pren posessió de la llar ab una fortissima reproducció del tema del pacte. Molt
pobre efecte ha produhit aquest imponent
passatje per la supressió indicada y, ademós,
per la poca majestat que'l cantant ha sapigut
imprimir al personatje. En el moment que'l
Viatjer s'assenta, devia donar un fort cop en
terra ab la llansa (detall molt important),
coincidint ab el furiós rompiment del pacte,
quin tema ha de ressonar molt més fortissim,
potent y dominador.
El Viatjer proposa al nano una controversia, apostant el cap sobre tres preguntas
que's dirigirán mútuament. El tema de l'aposta sona en el metall per medi d'una successió d'acorts en terceras que forman una
escala ascendent complerta, y que devian
dirse ab modulació més clara y més Hígadas
las dugas notas extremas. Una repentina entrada, que segueix, del tema deis nibelungs, ha de produhirse ab efecte més cómich, efecte qu'hem trobat á faltar en molts
fragments en que VVagner l'exigia. Mime
accepta l'aposta, y sas paraulas son acompanyadas també pel tema del pacte, quinas
notas s'han d'accentuar aqui ab pesadesa extremada.
Cada pregunta de Mime va precedida deis
temas de la meditació y de la forja, tal com
els trobém en el preludi, y subratllada pel
de l'aposta ab uns ritmáis efectes en els
baixos. Las respostas son acompanyadas deis
diversos temas à que cada una's refereix,
constituhint un desfile interessantissim de
las principals melodías de L'Or del Rhin.
((<Quins sers habitan las profonditats de la
ierra?» HEIS nibelungs», respón Wotan; y'l
tema de la forja s sosté constantment en els
baixos, mentres successivament apareixen
els del anell, el tresor, l'adoració del or, y ' l
triomf del Nibelung (Walhalla), acabant ab
el pacte. L'adoració del or (plany de las filias del Rhin), devia sentirse molt més expressiva y delicada; el següent tetria més
estacat y ab gran potencia; y las últimas paraulas de la contestació «que devia'l món
conquistarli», ha de dirías l'intérprete ab
expressió molt significativa y alsant ab majestat els brassos pera donarhi major solemnitat.
La segona pregunta's refereix á la rassa
que viu sobre las espatllas de la terra. Las
timbalas preparan la entrada del motiu ab
un redoble atacat pianissim y obert després;
peró aquí l'hem sentit sempre fort. Ab tota
sa aclaparant virilitat se presenta'l tema dels
gegants, tal com el trobém en el Prólech de
la Tetralogia,y aquest tema es un dels pitjor
interpretats, puig ha de ser ritmat ab extraordinari vigor pels instruments de corda
y conduhit de manera sostinguda y pesant
(sense ser ensopida) pera reflexar el brutal
poder d'aquella rassa. El temps ha de con-

duhirse més mogut al reapareixe'l tema de
l'aposta, que va seguit del de l'anell, y s'ha de
acelerar més encara al comensar el crescendo,
tornant al primer temps al sonar terrible y
amenassador el motiu del dragó. L'acostumada falta de clar-obscur ha deixat sense
cap relléu aquest enérgich fortissim, y per
tant no ha pogut disminuhirse després la escala descendent del pacte.
Contestant a la tercera pregunta de Mime,
evoca Wotan la rassa dels deus. Els baixos
de la corda han de subratllar molt expressivament el motiu del pacte, al que segueix el
grandiós tema del Walhalla, que's manifesta
en tota sa esplendorosa magnificencia, entonat per tota la orquesta. Wagner manava
conduhirlo d'una manera dolcissima, peró
sense retrasar el temps; aqui no hi hem trobat cap dolcesa, peró sí una lentitut extraordinaria, una falta absoluta de quadratura,
y una confusió indescriptible en el metall, en
particular las trompas, qu'han desfet la deliciosa armdnia ab sas continuas desatinacions. Qui no l'hagi sentit no pot formarse
idea de com s'ha destrossat un passatje tan
hermós. Segueix el tema d'Erda (ó de las
Nornas), atacat menos pianissim de lo que
devia serbo, y ab expressió poch dolsa y
misteriosa; y á continuació apareix l'imponent tema del poder dels deus (refundició
dels del pacte y de las Nornas) que aixis mateix el metall ha dit ab deplorable confusió,
poch estacat y faltat de furor y grandesa.
S'entrellassa aquest tema ab els de la dominació del nibelung, forja, anell y gegants
(peró ab menos confusió de la que aqui hem
sentit), y acaba'l discurs de Wotan ab las
armonías del Viatjer. Al pronunciar sa última paraula, devia saber l'intérprete senyor
Gnaccarini qu'ha de donar un cop á terra ab
la llansa, ensemps que's produheix un tro y
la orquesta ha de fer esclatar ab el máximum
de forsa'l motiu del pacte.
L'angoixa y'l terror s'apoderan de Mime
al sentir las últimas paraulas del Viatjer,
mes aquest el reanima invitantlo à contestar
á las tres preguntas que li farà. Es à dir, que
li faria en altre teatre, perque'l senyor Mertens ha tingut l'atreviment de suprimirlas,
tallant d'un cop 133 compassos. No es menester dir res més pera posar de manifest la
profanació que aqui s'ha realisat destrossant el sentit d'una tan importantissima escena, que queda feta malbé y sens lligament, aixis en el poema com en el discurs
musical.
Del altre cantó d'aquest forsós salt ens
trobém ab la desesperació de Mime per no
obtenir resposta á la darrera pregunta de
Wotan: «¿Qui forjará de nou la espasa>» El
tema de la virilitat ha d'esclatar aqui en un
temps vivissim, ritmant vigorosament las
notas, molt més de lo qu'ho la en Mertens,
y després de créixer ab tempestuosa energía.
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acaba resolventse en el tema de Mime y de
la renuncia. Tot el fragment ha anat sense
cap matis peí falta d'empenta en el d i rector y per la dolenta interpretació del actor. Mime ha d'estar corprès per l'angoixa
més terrible, ple d'espant, donant crits
descompostos, tins à rompre en una gran desesperació; mes pera ferho aixis, es menester
compendre l personatje, y aixó es un"altra
proba de que'l senyor Zucchi no I ha entés.
El Viatjer se dcspedeix del nano perdonantli la vida, en tant qu'en la orquesta's
reproduheixen en grau fortissim els temas
de la espasa y del pacte, y li profetisa que
«sols qui la por no conegui, forjarà de nou
la espasa». Aquesta frase es acompanyada
en la orquesta del tema de la por (format per
tremolosas armonías) y seguit del tema del
hcróu de la espasa y dels motius del foch
(Loge) y de Siegfried, pera indicar qu'aquest
héroe será'l que realisi la profecía de Wotan.
lia faltat grandiositat en tot aquest tinal,
quins temas s'han de dir ab la major potencia d'expressió, y Wotan ha de desaparèixer
ab tot un'altra majestat.
Aquí comensa l'imponderable passatje orquestal que descriu la por de Mime y que
serveix d'introducció à la escena següent.
JOAQUÍM PENA.

TEATRES
NOVETATS

LA MARE ETERNA.
Comcnsém per dir que l lglesias es un autor dramátich d'empenta. Pensa y concebeix
ab convicció, y presenta las sevas concepcions ab una sinceritat, y fins ingenuïtat, ben
lloables en uns temps en que solen disfressarse las ideas que's contrapuntan ab el convencionalisme social, suprema lley de vida
en las societats modernas. L'Iglesias se revela contra aquest convencionalisme y contra'ls
prejudicis estúpils qu'encara imperan; mes
al lerho no sempre conserva la serenitat ni
aquella reflexiva independencia de judici necessarias pera que, com algú ha pretengut
sostenir, no se'l pugui titllar de sectari ó de
fanàtich.
Bona proba de lo que dihém es l^t mare
eterna, rebuda ab entussiasta aplauso la nit
del estreno per un públich numerosissim y
també fanàtich del jove autor.
La "mare eterna» es la Naturalesa, es la Vida, es l'Amor,en tota sa plenitut y forsa avassalladora. Devant d'ella tots els prejudicis,totas las preocupacions, totas las fórmulas ó
convencions ab que la societat organisada
pretén lligar al individuu, se'n venen per terra, y l'home lliure de tota traba segueix tranquil y seré'l camí de la vida, camí que li
marcan sos instints, sa conciencia, y, circuosiancialment, sa vocació. La idea, encara
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que no sigui nova, es elevada, noble y digna
d'un artista-pensador; com es digne y noble
tot lo que tendeix a enderrocar falsos ídols y
ridiculas preocupacions.
Aixó en quant a la idea fonamental del autor. Mes l'obra de l'Iglesias {está á l'altura
de la concepció? ¿Ha sapigut el poeta exteriorisarla ab aquella seguritat y forsa propias d'un esperit seré é independent"- Vejemho:
Gabriel té d'ésser capellà perquè en moments solemnes (moments que també eran
d'irreflexió), ho va jurar à sa marc. Aquesta's moria y l i va dir:—«Sigas capellà y resa
per la meva'ànima».—Y ell va respondre:—
«Si; ho juro!»—Després, vol ésser capellà y
no pot: enamorat perdudament de sa cosina,
la Marió, ho seria per forsa. Els seus instints, la seva vocació, la seva naturalesa'l
cridan al amor,qu'es font de vida y es també
una religió. La Naturalesa, la «mare eterna», triomfa al f i , y Gabriel y la Marió's casan.
.
No falta qui ha volgut trobar en lot aixó
una filosofia enrevessada y un panteisme evident Nosaltres no l i sabém veure, encara
que'ls procediments del autor puguin donar
lloch a creureho. Mirant el cas concretament,
el triomf de la «mare eterna» no es sobre la
mare putativa, sinó sobre un prejudici avuy
dia ja bastant desarrelat: el prejudici d'haver
de cumplir una paraula ó jurament empcnyat. Peró la obligació es de tal naturalesa,
y fou contreta en tais circunstancias, qu'en
si mateixa porta la invalidació, no à la llum
de la filosofia panteista, sinó à la llum de totas las filosofías, inclohenthi la católica més
ortodoxa. ¿Per ventura no es la primera y
essencial circunstancia pera rebre ordres sagradas la vocació sincera, y la més espontània y lliure voluntat no ha de presidir als
vots que's fan? ¿Per ventura la iglesia católica obligaria à Gabriel à cumplir un jurament
irreflexiu quç'l portaria à un perjuri molt
més grave encara? ¿Per ventura la mateixa
mare de Gabriel, que li demanava que's fes
capellà pera poder resar per ella, no entenia
que'l sacrifici deu ésser espontani pera que
las oracions valguin? En aquest cas, la doctrina católica està conforme ab totas las doctrinas. {A qué venen, donchs, tants crits? A
nostre entendre no arrencan del fons dc la
qüestió, sinó de la maneriPcom l'Iglesias la
presenta. L'esperit de fanatisme, no menys
apassionat per no ser religiós, se veu clar en
tota l'obra. ;A qué venen tanta oposició per
pan del pare, tantas susceptibilitats per part
de la noya y tants escrúpuls per part del mateix Gabriel? ¿Creu l'Iglesias qu'en la realitat
de la vida (y l'obra vol ser realista), las cosas
pasearían per camins tan romàntichs com
passan en l'obra? En la vida, inclòs en la comarca del Vallés, tractantse d'una familia
catòlica'l pare haguera cridat al rector, y'l
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rector, després de dir en substancia lo mateix que diu el poeta romámich, hauria casat la parella deixant á tothóm tranquil y satisfet.
Y no es que tractém de fei una defensa del
catolicisme, que no es aquesta la qOeslió.
Nosaltres considerém l'obra imparcialment,
y trobém aqui'l seu grandefecte: la falsetat y
absurdo inicial del fons, que's traduhirán en
personatjes falsos y convencionals, y ensituacions'absurdas. Si la obligació qu'ha contret Gabriel no pot aquest cumplirla essencialment, encara que vulgui, ;per qué s'han
d'obstinar pare, cosina y fill en lo impossible? I'er'xó resultan tots tres falsos y convencionals en el desenrotllo de l'acció dramática. El pare, que repetidament se mostra
enérgich fins á la tossuderia, cedeix contínuament sense rahons plausibles. Exemples:
el permetre que's llegeixin versos quan ell
creu que s'ha de resar; el consentiment sobtat pera l matrimoni que dona després sense
que cap fet ó rahí^nova hagin pogut convéncel. Els dos promesos son falsos també. Ell
perquè'ls seus escrúpuls fan riure, sobre tot
en un xicot que de bonàs á primeras ja'ns
diu que'ls versos son també oracions; y lots
dos, perquè aquella passió latent que de
prompte tindria d'esclatar, apenas se traslluheix en discusions y rahonamenis.
Per altra part, l'obra'ns resulta d'un romanticisme infantil y malaltis. JNO serian
més propis d'una novela romántica que d'un
drama realista aquell parell de cosins qu'eslimantse bojament no's donan compte dels
seus sentiments, y necessilan auc vingui un
visionari pera obrirloshi'ls ulls* {Creu l'Igle
sias qu'en la vida real els enamorats son tan
angelicals, y que la «mare eterna» no parla
als homes ab més claretat? -;Qué es aquell
poeta Florenci més que urrsomniador) Es
un simbol, diuben: ès el poeta de la vida en
un cos que's va morint, com Gabriel es el
poeta de la mort en un cos que vol viure!
Tal volta aixis els concebi l'autor, més no is
hi sabém veure. En quant á Gabriel, ho diu
el mateix Florenci: «No soch jo: es la Naturalesa qui l'ha despertat.» No la necessita
1 anima de Florenci pera viure.puig que ab la
seva'n té prou. Porta en si mateix més vida
y més amor que'l mateix Florenci. En quant
à aquest, si: es un poeta de la vida, més de
una vida ideal, iPvida dels camps, la vida de
las flors, la vida de la poesia. Sols en breus
instants, quan recita La Sega al segadors (poesia admirable qu'acrcdita á l'Iglesias de poeta sencer y d'empenta), se li notan els accents virils y robustos que lindrian de ser la
seva caracteristica. Fora d'aquí, sempre la
seva ánima sembla estar en consonancia ab
son cos malaltís. «Vindréu á Barcelona—diu
al segadors—y vos portaré en el meu cotxe, y
menjaréu menjars bons.» Y al final de l'obra.
«Jo'm moriré, y vosaltres viuréu y jo viuré en

vosaltres, peroue jo os he fet viure», sense
recordarse de que no es ell, sinó la «mare
eterna» qui ha fet el miracle. Gabriel, més
que d'un simbol de la vida,'ns fa l'efecte d'un
somniador.
Maix un altre aspecte, l'obra resulta diluhida y pesada, perquè en realitat, d'acció dramática no n'hi ha. No hi ha passions y sentiments verdaders en lluyta, per lo que llanguideja contínuament. Sols en determinats
moments el públich s'interessa, per exemple
en la escena final del primer acte, quins versos de La Sega'l captivan de debó, y en la del
segón cntre'ls dos cosins, en la que, no obstant, hi lalta sentiment y... vida.
La presentació escénica molt cuydada,
y'ls diferents personatjes vestits y caracterisats ab exquisida propietat. Els actors de Novetats semblavan uns altres. En la execució
sobressortíren el senyor Borràs (El, la senyora Delhóm y un dels tres segadors. D'aquests,
que son tres, el més vell y'l més jove
bon xich exagerats. També peca d'exagerat
el senyor Borràs (I), qu'accenlüa massa parlant y accionant. Sempre ns recorda'l cotxero
de Don Gonzalo. El senyor Guitart massa
compungit.
EMILI TINTORER.

NOVAS
Ha retornat de París, ahont com ja diguérem ha permanescut una temporada, nostre
company en Pompeyus Gener, á qui doném
la benvinguda.
Al entrar en máquina aquest número arriba á nosaltres la trista nova de la mort del
ilustre escenógrafo català en Francisco Soler y Rovirosa.
Ab el major sentiment ens associém à la
manifestació de dol qu'ha de produhír à
Barcelona la pèrdua del mestre de la escenografia catalana, y del home bondadós quinas
valiosas prendas personals eran objecte de
general estimació. Qu' en un món millor
trobi'l descans y'l premi que's mereix!

La Unió Catalanista ha rebut dels seus
delegats á Paris el següent telégrama:
«Mission accomplie. KrQger salue et remercie Union Catalaniste.i)
Com se desprèn d'aquest telégrama. ha
sigut entregat al president del l'ransvaal el
Missatje que la Unió Catalanista va endressarli, y quina portada reproduhim en suplement apart, regalantlo à nostres suscriptors.
PUM Giró, impteuor.— (.arrer de Valencia, g t f ,
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