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Sitgetans:

El dia de la inauguració del Monument al Greco ha arribat; el que per 

un moment semblà sols  un desig,  fins  un somni  d’uns  quants  devots  de 

l’artista s’ha convertit en un fet. Ja aquella noble figura que vivia en el 

record de tots els que estimen l’art viurà amb sa plàstica imatge, gràcies a 

l’amor del nostre poble que no ha perdut les creences, entre la gran soledat 

d’aquest mar d’indiferència que ha inundat la nostra terra.

El  fet  de  glorificar  i  enaltir  i  perpetuar  en  la  pedra  una  figura 

d’artista, pel sol fet d’agraïment vers un home que no és fill  d’aqueixa 

terra,  sinó  de  la  humanitat,  no  sabeu  pas  el  que  us  honra;  el  fet  de 

desprendiment per una idea platònica, per una figura històrica, sense el 

relleu de la vida, ni atracció de consciència, ni lligaments de família, no 

podeu imaginar-vos com us vesteix de noblesa: de la glòria que ha escampat 

aquella hermosa figura; acaparar l’agraïment i pagar el deute de tots en 

aquesta recordança, podeu creure que us aixeca a alçària tan  gloriosa, que 

en fer un pedestal al Greco, feu un pedestal al poble.

Tot  ha  sortit  de  vosaltres;  sense  vostra  abnegació,  aquell  geni 

independent, aquell geni creador que en dar vida a la matèria féu honra a 

la  humanitat;  el  precursor  de  Velázquez,  que  per  primera  vegada,  feia 

realitat el somni, donava plàstica a l’ànima, i aturava l’esperit marcant-lo 

sobre la tela per admiració dels segles; aquell raig d’inspiració que per ser 

tan esplendent fou jutjat de bogeria perquè enlluernava el vulgo; aquell 

sant del calendari de l’art, sense vostra devoció no tindria un sol altar que 

recordés  sa  memòria,  perquè fa  tristesa  dir-ho  però  és  veritat:  els  que 



s’han  quedat  ses  obres  no  han  tingut  desprendiment,  ni  voluntat,  ni 

memòria per pagar el deute que tenen; molts artistes que deuen tot el que 

saben  a  la  tradició  del  mestre  s’han  mostrat  sords  al  record  i  sords  a 

l’agraïment;  els  aplecs  i  societats  que porten l’art  per  senyera,  no  han 

donat senyals de vida per recordar la del geni; fins se’ns negà la matèria 

d’un pobre piló  de bronze que, d’haver-lo  donat a temps, no el  tindria 

l’enemic i honraria nostra pàtria; fins s’han burlat de vosaltres i de vostra 

abnegació tots els curts de pensament; però com més destorbs han sortit i 

més espines crescut pel camí de la vostra idea, més gloriosa fan l’obra i 

més gloriós aquest poble, que mig somniós, vora el mar, sap somniar en el 

passat mentre espera el pervindre.

Aquest  pervindre  que  espera,  la  gran  regeneració  que  necessita 

aquesta terra i que tothom demana a crits, com un poble que s’ofega, si 

tots els pobles plegats seguissin el nostre exemple no es faria esperar gaire. 

Si  en  comptes  d’encomanar-nos  la  política  menuda  que  porta  odis  de 

botiga,  astúcies  de  guineu  i  depravació  de  costums,  se  seguís  el  gran 

exemple de nacions fortes i dignes; si en comptes de creure’ns hèroes, de 

creure’ns  en  aquell  temps  que  dominàvem  el  món,  de  creure’ns  com 

nostres avis, ens vegéssim tal com som i procurant imitar-los, estudiéssim 

tots plegats per ser dignes de l’herència; si en comptes d’aixecar estàtues 

als homes improvisats, fills d’ahir i enlairats per sorpresa, els homes quina 

història no ha passat per la crítica,  les alcéssim en el pedestal dels segles i 

en comptes de creure’ns dignes com les mateixes estàtues, sols fóssim els 

seus devots, uns devots plens de la fe de ser dignes dels seus mèrits, no ens 

veuríem desenganyats com els que acabem de veure. Si la honradesa es fes 

glòria,  els  malvats  s’haurien  d’encauar;  si  el  mèrit,  victòria,  els  tontos 

s’amagarien; si el treball, virtut, emigrarien els dropos; si tots els pobles 

plegats seguissin el vostre exemple, la gran regeneració no es faria esperar 

gaire. De les espigues de poble se’n faria una gran garba, no de palla, com 

és ara per desgràcia, sinó d’espigues madures, daurades pel sol esplèndid i 



les planes d’eixa terra serien un martell d’or on tots viuríem feliços.

La  nostra  espiga  és  madura.  L’estàtua,  enlaire.  Avui  que tenim de 

baixar el cap per mirar tantes tristeses, hem d’alçar-lo per mirar la gran 

figura; avui que tanta vergonya ens ha tirat el present, és consol mirar el 

passat; avui que tants hèroes falsos cauen sota de les ruïnes, és necessari 

aixecar als hèroes verdaders perquè el fangal no els embruti; avui que per 

tot arreu se’ns rebaixa i desprecia, és un deber que tenim de poder mostrar 

als de fora que si s’honra als toreros, encara hi ha qui honra els artistes; 

que si bé es parla en flamenc, també es parla en llenguatge del record amb 

la concessió de làpida; que si s’honra el vedell d’or, es troba or per honrar 

la idea pura; que si  cauen les muralles a l’empenta de les bales, altres 

muralles  s’aixequen  en  l’àmbit  del  pensament;  que  si  hi  ha  pedestals 

d’arena on s’han enfilat  els  tontos  ajudats  per  la  fortuna,  prop l’arena 

tenim pedestals de pedra per enlairar-hi el Geni que sembra la llavor santa 

que avui és pa de l’esperit dels mateixos que ens denigren.

Fins la fama d’egoistes que teníem, avui hem tirat per terra, perquè 

el  poble  que  dóna,  com ha  donat,  el  més  noble  que  pot  dar,  la  glòria 

reconeguda, i no la dóna a un fill d’aquí sinó a un home universal, no pot 

ser  mai  egoísta;  fins  contra  el  positivisme  hem  aixecat  bandera.  Fins 

d’exemple podem servir als altres pobles, ja que si aquí neix un monument 

que no ha nascut en altres llocs, és prova que aqueixa terra és abonada per 

néixer-hi. Mai les flors no han crescut en el desert; mai les plantes ufanoses 

s’arrelen en el rocam; ni han fructificat els arbre sense saó.  Sí:  si el Greco 

avui té una estàtua i la té vora del mar i la té al poble de Sitges, que és 

l’oreig de la platja i el gronxament de les ones i la salabror de l’aire, és 

vent que porta cultura, és que portaven en l’ànima la idea germinadora i 

n’hi ha hagut prou de regar-la perquè nasqués ufanosa.

A tots us dono les gràcies, que tots us les mereixeu. Des dels que han 

obert la mà fins que l’han allargada, des de l’obrer al menestral, des del ric 

al mariner, des de nostre Ajuntament a l’artista que, vivint la vida de l’altre 



artista, l’ha fet viure en eixa pedra, desenterrant sa memòria; des dels que 

vivim aquí com els pelegrins de fora que de l’altra banda d’Espanya han 

vingut  a  honrar  la  festa.  A tots  us  dono les  gràcies.  Tots  plegats  haveu 

comprès que si es poden borrar els pobles i canviar les fronteres, la glòria 

que surt de l’art hi vesteix aurèola als que saben honrar-la, aquesta no 

s’esborra mai, que si moren els mortals les planes que ells han escrit, si són 

dignes i hermoses i ben escrites, són tresors que han de guardar-se, i alabat 

qui sap guardar-les, que si les guerres dels pobles omplenen els cementiris, 

el desenterrar els genis i fer-los viure de nou, aquesta és l’obra de la pau, 

la gran obra que avui esteu fent vosaltres.

Visca el poble que ressucita els morts a la vida de la glòria, visca els 

homes que fan viure la vida espiritual,  és  a dir:  Visca Sitges, i  Visca el 

Greco!

Santiago Rusiñol
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