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haveriof vist en nostra infantesa, á diferents artistas famosos quinas qualitats no havíam apreciat del tot, per més qu'haguessim contrilmhit
ignocentment A las ovacions que se'ls hi feyan;
peró lo «ert es qu'en lepoca de que parlem no
existia cap actor A qui poguéssim considerar
com . i predilecte del püblich barceloní, llevat
d'en Rossi, nu era ja d'edat y no havia de tornar mos á üarcelona. Kls vells parlavan d'en Romea, d'en Salvini y de la Ristori, peró no aconsolavan A ningú: faltava un artista que's fes verament popular, que interessés A totas las classes
per un igual. Bl mateix Novelli, que leya poch
havia vingut al l.írich, no atreya A més gent (fora d'algunas funcions excepcionals), que als <////•<•(•«// devots de sempre, y encara escassos.

No vok'm fer un judici crílich d'Kleonora Date. T a l volta'ns resultaría pocfa fonamentat,
donchs la major part dels redactors de J O V E N T U T eram uns adolescents quan per primera vegada vingué la Duse Ú üarcelona. Xicots de
setze A vint anys el qui més, que, al> tot jr l atolondramcnt propi d'aquella edat, no deixavam
de p é n d r e n s h o en serio aixó del art y la literatura.

V heus aquí que, durant el mes de febrer, apareix de prompte per las cantonadas un cartell
ab grossas Metras vcnnellas i|iie devan « D U S E » .
Res més qu'aquesta paraula. Els barcelonins no
podían capir de qué'a tractava; pcr6, per lo mateix qu'aqneU l l e M r o convidava A fer mollas
suposicions, ningú se'n va preocupar, si exceptuem els pochs qu'estavan enterats del moviment artístich del extranger y que tenían noticia, ben vaga per cert, dc l'actriu esmentada.

Kra A principis del any 90. Recordavam, per

Aixís varen passar uns quanta días sense que'ls
petióditdia en parlessin molt ni podi, litis que'ls
dits cartells foren cambiáis per uns altres no tan
lacónicas, en que's manifestava qu' Eleonora
Duse. célebre trágica italiana, donarla : i Novetats una serie de representacions. Llavors alguns
periódichs varen limitarse .1 dir, en gacttillas
felas com d'encárrech. que's tractava d'una rival
de la Sarah Bernhardl En quant al püblich, va
quedarse tan indiferent com avans: rt no li sona-

va prou bé'l nom de Duse, y'n desconfiava, ó's
creya r|u'alló era sols un trist reclam d'empresa.
V arribà la nit del debut, que tingué lloch ab
Fedora, un de tants dramons d'en Sardou, y la
concurrencia era tan escassa, que toljust ocupava
una tercera pari del teatre. Total, alguns italians
escadussers y una dot/.ena de literats catalans,
l'era mes pena, fins els elements se conjuravan
en contra, donchs la nit era ben bé de mars. freda y borrascosa, ab cada ruixat que'ns treva de
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tino rayent ab estrcpii sobre la cubería, y posant als actors en tal indecisió, que semblava
i|ue d'un inonient al altre s'haguessin de treuhar de brassos dcvant del públich y exclamar:
— ¿Qué hem de fer? —
T o t h ó m va sortir del teatre tan fret com hi
havia entrat; tothóm menos uns quants joves,
entre'ls que'ns hi contem nosaltres, que'ns quedarem com veyent visions, y plens d admiració
per la Duse. :Era qu'havíam sapignt CotapéDdrela millor que'ls demés? X o . Kra senzillament
que l'eíií/s natural d'aquella actriu (lotlentosa
havfa influhít ja en el primer mOment sobre nosaltres, de la mateixa manera que influhl desde la
següent funció sobre'l públich en massa, y fins
sobre l'adotzenada critica que'ns ngfa y que tot
d'un plegat, ab ZÍ? Dama de las Camelias, va
descubrir en la Duse lo que ab la representació
de Fedora tan podis havian vist: un gran talent
dramdtich, una intensitat de sentiment desconeguda en la escena, un gust exquisit pera fugir
ilels efectes dits /ca/rals, y una Corsa d'observació casi bé insuperable, (pie feya qu'en aquella
actriu tot fos naturalitat y vida.
Y Vencis de qu'hcm parlat, y ipie sols posseheixen els artistas grans, ja va ésser desd'alashoras indiscutible; y estém per dir que'ls inteligents
s'oblidaren d'analisar, y'ls crítichs deixaren un
xich de banda sa misió professional, pera fruhir
com la generalitat dels espectadors, y tributar
com ells son aplauso entussiasta al artista ídol.
Q u é n'era d'hermós aquell espectacle! X o haver
de criticar, no haver de buscar la bellesa! Sadollarse ab ella l'esperit, com el cos ab l'aygua
pura de las fonts!...
I.a impresió causada per l'actriu en nosaltres joves, va ésser tan fonda, que no la podém

pas comparar ab las que posteriorment hem experimentat devant del trevall admirable dels
grans mestres de la escena. X o era sols la batzegada eléctrica que'l geni d'un cómich ens produheix en la situació culminant d'un drama, sotraguejant els nostres nirvis y encenent las nostras ánimas. N i era sols veyentla representar
qu'admiravam A. la Duse. L o que va succehirnos
va ésser un fenómeno ben extrany. V altras personas hi havia que'ls passava lo mateix, donchs
més endevant hem sapigut que, no ja jovenets de
la primera volada (artísticament parlant), sinó homes fets, fins vells, experimentaren per la gran
artista una mena d'adoració que tenia quelcóm
d'enamorament platónich. Ter lo que tocad nosaltres, dirém que no pensavam més qu'en ella.
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en la producció que al vespre havfam dassabo
rir engalanada ab sa sobirana interpretació. L a
Baronesa d"Ange, L a muller de Claudi, la Margarida GautAier, la Cleopalra, la Pamela, XAbadesa de Jouarre. la Denise, la ¡.¡'candiera, L a
Princesa Georges, la Frou-frou y tantas d'altras,
ens corprenían provocantnos un seguit d'emocions inexplicables, desconegudas fins alashoras.
Anavam poch á poch desemboyrantnos de pen-

saments estrets y d'opinions erradas, y entravam
paulatinament en els secrets de la vida, en las
tragedias del món qu'aquella dona, ab tota la
majestat d una nigromántica,'ns deixava entreveure per la forsa de son talent y de son geni,
iniciant en nosaltres aspiracions novas, deseu
brintnos els camins d'un art diferent, vellissim
potser, peró robust, y sá, y gaudint la vida eterna de la bellesa, l^a Duse era pera nosaltres quelcóm més que una gran actriu, que la comedianta mimada, que l'artista predilecta: era la fada
amorosa de nostres somnis rosals, la musa tan
esperada, la nostra mare artística. Y la estimavam; s( que la estimavan! Y al despedirse ella
de liarcelona, corríam rom uns afollats darrera'!
seu cotxe, fins á la porta del hotel, y allí l'aclamavam y la victorejavam. empenyenlnos mútuament pera poder encaixar ab ella. Y quan al
e n d e m à se n'anava á conmoure nous cors y á
sobressaltar novas ánimas, ens quedavam melangiosos, tristos y aburrits, anyorantla, cercant
cartulinas que reproduhissin sa imatje en las
diferentas obras que l i havíam vist representar,
y convertint després las nostras cambras en petits museus de retratos d'ella.
Pel septembre del mateix any tornava á Barcelona, actuava durant Dardi temps en el teatre
Principa], y aquellas emocions se repetían, mes
intensas encara. Molías eran las nits en quc'l
teatre s'omplía á vessar; els fanátichs de l'actríu qu'arribavan tart pera trobar lloch hont
asseures, invadían els passadissos, hont permaneixían drets durant tota la representació. Ja
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s'havia acabat alló de que fossin els tristos duecenti 'Is qu'anavan d veure als grans actors italians.
Recordém com si ara fos la nit de despedida. Acabada la funció, els espectadors no's resignavan á deixar el teatre, y d crits demanavan á l'actriu que'ls prometés tornar, fins que
van arrencarli aquesta promesa; peró molts no'n
van tenir prou encara, y ab verdader esbojarrament invadiren cl lloch de la orquesta, pujaren
sobre las cadiras dels músichs, y extengueren
sas mans á l'artista, que, conmoguda també, no
va poder menys de d;irloshi la seva.

Desde llavors, la fama de la DlIK ha anat
creixent de dia en d(a. Per tot allá hont l'han
vista, la consideran com la primera actriu de
quantas trepitjan la escena, y això que's tracta
de paissos hont hi ha celebritats com la Sarah,
en Coquelin, en Mounet-Sully, la Laparcerie,
la Réjane, l'Irving, la Sorma... Kls barcelonins
del any 90 no vàrem, donchs, errarnos al aplaudiria ab tant d'entussiasme. Recordant lo qu'era
llavors y tenint en compte lo qu'ara's diu d'ella,
opiném que la Duse es l'artista humana per excelencia, y que son art es complert, no dintre de
totas las escolas, sinó dintre de tots els temps y
de tots els paissos. Sa qualitat primordial, que
la fa tan simpdtica, no es un secret d'artista, no
es una gràcia peculiar de son estil, com succeheix en altres grans actors. Per nosaltres, l'encant
que la rodeja es d'indole molt m é s superior.
Son art no té especialitats; ho abarca tot ab
elevació sobirana. Sas dots brillan espontanias
lo mateix en la plàstica qu'en la dicció, en una
frase delicada qu'en una exclamació de gran
forsa dramática. Per aixó no es una ingenua, ni
una cómica, ni una trágica; ni es tampoch (ni
pretén serbo) una gran característica tan sols, ó
una gran actriu genérica. T é massa cor, pera que
aixis pugui quedar definida; y al representar fa
alguna cosa més, realisa una misió més gran que
la d'interpretar, encara que sigui magistralment, els personatjes.
No'ns sembla falsa, ni afectada, ni afeminada.
com en ocasions ens ho han semblat altres grans
artistas que fan escola, per exemple algunas celebritats francesas nogadas aqui recentment, de
las que som, no obstant, sincers admiradors. La
Dusé'ni captiva perquè son idealisme es més sd,

son realisme més gran; y per aixó l encls de sa
personalitat artística té també major grandiositat y noblesa. Tol en ella es de debó, y'ns resul
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ta, per tant, un artista absolut, moll per demimt
dels demés que coneixém. Aquests tenen / / / l·lkhs: la Duse té un públich sol: la humanitat
sencera, l'erque l'art de la ü u s e , com diu en

rivals; peró estém segurs de que serà sempre la
primera.
Si als grans artistas els hi hem d'estar obligats
per lo qu'cducan nostres sentiments ajudantnos
á ésser homes, els joves d'aquell temps qu'ho
som encara, l i devém gratilut eterna á la Duse,
puig son pas va quedar marcat ab petjada fonda
en el camí de nostra vida. Y lo que'ns dol es que
l'hagin fet venir sols per qualre funcions, aquí
hont ens hem t r a ç a t artísticament, durant Margas temporadas, ab tanta franquesa, ab tan perfecta compenetració de sentiments.

Kleonora Duse, sempre nirviosa, constantment
inquieta, corre'l món d'un cap al altre fent curtas aparicions per tot am-u y deixant per tot
arréu la mateixa impresió avassalladora. Després
d'una tettrnit rapidíssima per Italia, que va fer
gran soroll per las circunsiancias especials que
hi concorregueren ( i ) , ha anat als paíssos frets
del Nort, d'hont arriba ara.
l'er coneguts que siguin dels aficionats, creyém que no estarán de més uns quanta datos
biográfichs que donguin idea, millor qu'ho hem
fet nosaltres, del seu temperament artístich.

k

Zacconi (un altre artista eminent que per desgracia no coneix encara'l públich nostre), es art fet
de geni y de pensament, es tan profond com
humà, y resumeix tot el desenrotllo del art dels
sigles fins d nostres dlas. Creyém que la Duse,
tan dúctil per escoltar y compendre com per expressar las sevas propias sensacions, pot tenir

Eleonora Duse va nàixer d Vigevano'l dia 3
d'octubre de 1859. El seu avi Lluís Duse, fill
d'una família de llops de mar, deixà un gran nom
com actor dramdtich. Els seus quatre fills foren
tots actors, y un d'ells, Alexandre Duse, casat
quan era ja primer actor ab Angélica Cappeletto,
fou pare d'Eleonora. Aquesta actriu es lo que'ls
francesos ne diuhen un cn/anl d< la lutUf. A v i ,
pare, oncles, tías, cosins, cosinas... tothóm es
cómich en la familia d'Eleonora, qui d la edat
de quatre anys (segons diu Luigi Rasi en / <vmici ilaliani) fa 1 paper de Cosstttt en lils Miserables, de Víctor Hugo. En 186.5-64 's troba
al Eilodramdtich de Trieste interpretant petits
papers d'ingenua. Y aproxitnodament (teu ocorre
en aquesta'época que. essent una criatura, interpreta d Verona, y en un teatre improvisat al
ayre lliure, la Juliela de Shakespeare, ab la que
impresiona d tothóm fondament. Morta la mare

(1) La Duse va ajunlarse ah cl gran tnigich Krmcíc
/acconi al> qui donà per tol ll.-illa unasqunmas representacions, estrenant la Oiotfiuiít tl'en U'Annunzio, que
va ésser exaltada per uns, denigrada per altres y discutida per molts; y la Gloria, del mateix autor, que va
fracassar.
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d'KIconora quan aquesta no té més que catorze
anys, la seva infantesa va transcorrent entre la
miseria característica de la veritable vida de
bohemis propia de las companylas italianas de
segón y tercer ordre. «Y á pesar de tot,—diu un
crítich distingit,—quelcóm extrany se nota en
aquesta joveneta apenas formada; sa mirada's
pert en l'espay, y'ls que l'han coneguda en
aquel';.! época, añrman que son ayre era més de
Sonálltbula que de ser vivent. Kl foch covava
sota la cendra.!

dent de sa moral: peró tipos humans per sa vehemencia, genérichs per lo que tenen de real,
y grandiosos per sa bellesa intrínseca. La Nora
d'lbsen, la esposa incompresa, la nina del marit
vindicant á la fi'ls sagrats drets de sa personalitat sobirana, es traduhida per la I )use ab una veritat y un sentiment qu'entussiasma al ptiblich
de Herlin. Ilaida Gal·ler.KMwhé de l lbsen, y

L'any 1879 la trobém rt Nrtpols, ab la l'ezzana,
creant una Ofelia inolvidable. Després entra ¡i
formar part de la companyia d'en Kossi, de la
qu'esdevé totseguit primera actriu, comensant
per ella las ovacions triomfals.
L anada de la Sarah llernhardt á Tarín m a r c í
més tart (segons el citat Rasi), una transformació
en el temperament artístich de la Duse. El repertori francés, especialment el de Dumas fill,
la seduheix, y tiiomfa fent idealment L·i Princesa de B a g i i d . L a muller de Claud:. Denise. etc.
I.lavois comensan las sevas excursions per
Kuropa, y lenfm ocasió d'aplaudiria á Barcelona. L'eniussiasme que desperta per tot arréu fa
que'ls empressaris se la disputin, y aquellas excursions se converteixin en tourniti á la moderna, visitant en diferentas épocas Londres,
Nova York y las principals ciutats d'aquells y
altres paissos. L'actriu es au de pas per tot arréu
hont toca.
Una d'aqueixas tournitS coincideix ab un periodo de crisis teatral qu'arriba á adquirir en els
paissos del Mort iotas las proporcions d'una veritable revolució artística. Després d'una lenta
gestació, l'obra grandiosa d'Ibsen, Strindberg,
lïjòrnson, Hauptmann, Sudermann y tants altres, se fa pas, sortint victoriosa de la lluyta
cntre'l brugit de las discusions y controversias.
A Alemanya, sobre tot, el triomf dels dramaturchs moderns es complert, y la Duse, que'l
pot observar d'aprop, no resisteix la tentació
que á son temperament artistich ofereix el nou
teatre. Aqueixos artistas pensadors, aqueixos
poetas psicológichs que venen á cantar en formas bellas y exactas la suprema germanor de
la veritat y la fantasia, de la visió gráfica y real
de la vida y la visió fantástica d'un ideal de
perfecció, no poden menys de seduhirla, y aixis
la veyém estudiant ab un carinyo especial els
tipos sugeslius d'aquell teatre. Tipos exólichs
en apariencia, y extraordinaris per lo trascen-

Magda, de Sudermann, altres dos tipos de dona
superior que's revela, ab la serenitat de la convicció, contra estúpidas convencions socials
qu'en va intentan subjectaria, son interpretadas
per la Duse ab un art tan exquisit y una veritat
tan fonda, que no sols obté l'aplnuso espontani y unanim d'un poble de rassa diferent, sinó
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siò es la verdadera
forsa d e i a I)use»,deya'l critich de I.c Gaulois. t L o <|ue hi ha de
verament admirable en
aqueixa actifu, es la
successiva transformació en emocions diversas, que tan bé traduheix son rostre.» En
Sarcey, en l.emaitre y
tota la critica parisenca, la comblaren d'elogis, y M . Jules Huret,
referintse á la representació extraordinaria
que la Duse organisá
en honor dels artistas
francesos á la PorleSitint-Marlin, explicava en J.e Figaró cóm
«el soroll dels aplausos
y dels bravos que fins á
ella pujava, no significava solzament l'elogi
dels companys d ' a r t
competents, sinó que
era també traducció inconscient, impulsiva,
del seu amor per l'art.
Era'l seu ideal lo que
saludavan els artistas
francesos, era l'art ennoblit.

que deixa demostrat una vegada més alló de
que l'art no té patria, que si'ls personatjes de
l'lbsen y demés dramaturchs del Nort, d pesar
de lo que molts diuhen, son universals com ho
es tot lo que té carácter hum.1, també'ls actors de
qualsevol país poden encarnarlos si tenen l'ànima prou gran y la pensa prou profonda. D'aquests es la Duse, y ' l poble alemany ho va regoneixe ab entussiasme.
A l hivern d d 99 se troba .1 N'iza; d'alK passa
á Egipte, y al comensar la primavera apareix d
Atenas, ahont s'ultima la serie de representacions que dona després á Italia, junt ab en Zacconi.
Per acabar, recordarem el sucecs indiscutible qu'obtingué d l'aris (pian, fa tres anys, hi
and per primera vegada. «La forsa de la exprés-

devant
del que ells mateixos se trobavan més grans y'n sentían un
veritable orgull.»
J o m n v r , sempre entussiasta
del art en totas sas manifestacions, se vesteix avuy de festa y
dedica aquest número extraor
dinari d l'artista incomparable,
al apóstol sublim del Art, de la
Veritat y la Bellesa, d la dona
de cor gran y sensibilitat exquisida qu'ha fet vibrar l'dnima dels
pobles qu'han tingut la sort de
véurela y escoltaria.
Kidel Giró, impressor. — Carrer Valencia, 311.
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