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E~ I. t~r.::t:ra n'f:lda quel C,¡¡¡ /· ... ·'.,..11 ~e 
reunei;o: a prop del mar. In tercera H'~.1-

d. que . fUJ:int del soroll de la (iUlat, l'enim • 
somniar al peu d'aquesta pllltja hernlOsa, a 
sentir-nos brcçar al comp3~ de les on/ldcs, 
Il penun: J.i~ues Je pocsia, l1u];llts qU'estern 
del mal de pro~a qU'I\'ui corre en t. nostra 
term. 

,'('nim aqu! fu¡.:in! de 1.1 .;iulat, f'er trobar
nos IniS jun ls i junls o:.nlar JCI que'n" suni 
del fonsdd senliment, per treurc'ns direu que 
corrc per les l'enes de t,)I·hom xopJusant-no, 
SOl' la bandera de l'lrt: per ban~ar.nos i em-
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bri.gar-nos de sol, de sol i llum que'ns assequi 
per un moment la tristcsa de la boira. \'cnim 
perquè necessi tem espolçar.nos d 'assobre tanta 
farça egoista, tanta sensatesa fingida. tanta 
fnrdn de sentit comu, tanta scrieult forçada o 
riure eSlUpid com ha imposat ci rne nc:¡,trnl 
enriquit per una b:¡nda ¡ per altra Ja demo
crncia,:'In aquesta terra nOStr3 que. per por 
d'cs~ct boja, sc'ns \'3 lornant ens(')pida. 

Els ideals d'3\'ui die, les solcs lluites que 
interessen anc Ics grans majories. són no m«!s 
que qües ti ons mMerials, exigcno.:ics pel pobre 
cos; sofrimen ts d'cn\cja dels uns i estreles 
d'3\'aridn dels alites, barallanl·~c 1015 plegats 
per con Ien tat ell, crits del \'cntrell; empentes 
dels de baix i rcsislcncics dels dc dalt, i crils 
d'cngunin i mossegades d'asonia per dbfrutar, 
!"Obre gentl, lo que'll diuen el benestar de la 
vida. i T ot per la miserable carn i res pel 
noble esperit! ITol per allargar la "ida i res 
ptr hermosejar·la! ¡Tot pels horts productius 
d'una prosa alimenlicia i estrl,sada. i r<;s pels 
jardins de l'anima, pels 110rils cnminals de In 
poesia, pel!. nis del sentiment ¡ Ics queixes 
dtl pobre cor, pels pobres idenls de coses 
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nobles, 4'èlrr;l l :l.I~ i somort" ';"11\ ~¡ ,cn li ~sin 

\'cr~"nyn de ~onir a la cara de I.lllurn! 
D'aquell art fct abans, com pl.'gul de 

rosaua d'una nuro r:l; traquel! an \cr~C, nas
cut \oltat de l1iri~ i cre~cut. com un ar;,: de 
co lor~ que ~'Ai'\e';:R ,'ohal dc nuv()ls que no 
han ra~t rcjal la te rra; d'aqucll llr\ s(lmniat mi· 
fnnt enlaire i h usc:l\ en el pen!>.111cnl que 
ICU ,¡sion .. d 'un mes cnllà l.tporós i dirumil; 
d'aquell art tei,it d'hcurts cntre llor.,: d':$.:olo
riJc5, fre~.: .:om el ri ufc d'un inf.lnl I m¡~te
ri 's ,,;om cI pensament d'un reU, no'o queden 
ml!' qu'c~purncs, dehils a\·crBon~jmcnh.Ru~
pires mig ap3gadcs pl.'f l'hali! fred tt'un roble 
que ~c li diu po~i t i\'ist:l ¡ Gue S'alaba J'c\~er·ho, 

L'art per l'a rt ngon il1.3., per f~r 11.)<:: li 

l'art comerç. n l'art cromo, a l'art barato, 
n l'art I lu~tr,,~ , qu 'é~ el qu 'cnt~n 1.1 JellH>crad" 
de l'nrt. Res.le somniar, amic~ meu"; res de 
\'Cure \·i~ions. de sentir p:l.s~ar \'aRuet:tti 311A 
en el., nUH,l.; quc'~ rormen li l'atmo .. rera del 
pcn~ament, de cloure cl~ ulls mirant pel 
dintre un m.!s enllj, difumit. u·c'lalll')f.1r·sc 
u'ombres dcs.:onegudes: $Cw¡'Ire el natural per 
pauta, ~cmrre csduus i ' Ji~II" U',lqUl'( nllu· 
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rnl ple de lIetjeses i trisLOrs, gornit de baixe
ses d'esperi t i de miserics mOf31s, h3bit:1\ 
d'homes somorts, mirnnt el passIU com un 
llibre sense fulls, no creient en el pen'indre, 
pei.~en l resign:lts les engrunes del pr..:scnl. 

Fo. tristesa, amics meus, senli r l'indife
renc io. , 13 mal rada indiferencia, am que per 
totS cost:lIS SC senten els crits que ,-ibren de 
1'3 nimll, els b3tements de tots els cors entu
si3Sles que voldrien sentir l'c:.iucncia her
m05ejada, flo rida, \isionada entre clarors 
enlluhern3dores que sen'issin de morfi na, i 
l'interès Dm que s'escolten i es conscnttn els 
roncs d'c;;:oismc, Ics ¡redors ciniques, la set 
de passions b3ixes, per complaure 13 C3 ro de 
bestia que l'home o.rrosscg3 per Ic~ fangoses 
roderes de la terra, Arn posa estoica , \'estiLS 
d'homes que pensen i somriuen dels que 
senten, han mort les religions de tOlS els cors, 
Ics ,"elles i les no\'es, i voldrien mat:!r la 
nostra, la sanI:! i noble religió de l'art i la 
poesia, hln trct les ilusions dels que sorrei
xen, donant-los sols per balsem i rtmei de 
ll urs mi~ries la promesa de riq ue~es qu'e1Js 
cst u pidament disfruten; han trel supe rsticions 
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que consola"en .• copsd'enceo<." en nom d'una 
dencia que coneix mal per mal teHS els mals, 
pcrb que ni els cura ni els diM reu. ¡ de 1. '-ella 
3ristocmcia n'han fet l'aristocT3cia de l'or, 
una ari~ locrncia eMupida que I-olen ~oMen;r 
per fo rça, co\'ards de [n llur ohra, lement 
que' ls dt'més nprenguin la cançó de l'egoisme 
qu'ells han entonat fins arc, 

I Pobre pocsia i pobre a ri , nmb aquo.!ls ho. 
mes I I ¡ pobre de lot lo que .. ¡¡:uí lill d'UM 
fe o d'un entusiasme l Bé sabeu \-or.a!trcs els 
que canteu pel ~ol {toiS de ¡rcure,us de l'anima 
IInsriOle~ i rialh:s; els que :;aheu què \'01 dir 
l'i nti ma sensació de ~enlir·les passar In,'m0Iu
ses per In ploma; els que C<1nteu am color~ Ics 
embriaguc!.e<¡ uel sol i els vclals mblcris de 
l'ombm; els q ue I"cieu els mitjos Ions delSllo. 
lors. els ma tisos més de1icolb de l'amor i sen
ti u ci frec u'u ncs ales pessigollant pcr l'oIar ; 
bé .. abeu quI:! \'olcn d ir per ab p.)bre\ ffilllC' 
rialislcs llquc~les ansie~ mi~lcrioscs. com I~s 

desprccien. C(lm ~'n riucn, com Ic\ reb!li:l:en, 
incapaçm. de compendrc-lcs, Fils no són, no, 
ni poden ser, modernistts. Ilis eSlan <;aÜ\ieh 
del món que vcucn i 110 ~cnlcn dr.'\ilj<l~ d.: 
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\:ambiar ni de proyar de mdlor:tr·lo; creuen 
(n d present perquè hi \iucn i en "iuen, i 
d penindre els espanta . :\0 \'olen que les 
idees sc renovin i no volen quel pass:lt, 
IIqueH PIl$S:l1 de poetes i d'arti;¡¡cs, ser\"eixi de 
xu rriaca ni present i de fe en 10 qu e \'indr;¡; 
no ~ón com el sran Greco, el gran Leonllrd, 
el Giotto, Bo\i.:e1li i altres sants que be"3\"en 
la tomba dels llurs a\'is i mir:wen cap ::.1 
l luny. són homes secs, porucs i mandres 
d'idees; CUTIS de somnis; rello¡¡:;;e~ que ni 
:IIracen ni a \'ancen , incap3ços de sentir les 
Iri ~tCseS de la posta ni 13. rohenta alegria de 
l'aurora quc despun ta i s'3ixeC1 majeslUos3, 

Ella \·indrh. aquesta aurora; ellll "indr!!. 
IIlsun dic, malgrat els nu\'ols negres: i el goig 
de sentir·la que s'acosta , de pre~~e n tir quels 
artistes aq uell~ i 3quel1s poete~, desde llu r tom· 
ha immortal i gloriosa, ne "euran (rn1trc~ com 
ells, ens ra l'iure esperançats, an els que creiem 
en un3 hcrmo~a renaixença. Molts ptT ella 
treballen, molls hi somnien, molts CO\'cn en el 
fon~ del pens.1ment idees noves i ,"cuen pas-
sa r \"i~ion~ d'lln art que lola: molt s senten ja 
[a febre de l 'cm pen ta: molts hi sorreixen ocu lts 
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senlin l el formigueig de quekol1l inJed~ 

que "ls diu pressentiments a cau d'orella i els 
ra ,"cure colors indefinils; molIs hi ~o~piren i 
esperen ci raig poten I de dardat, d' in spiració, 
de llum jll reta, que"ls arrcncarll del !;ap lïdca 
no\"a, la no \"a ll um, l'obra parida del 5(1ffinia l 
modernisme" 

Menlre esperem, amics meus, pe r al n(lMre 
Cmt" per aqUl!1 recon et intim , per .quél niu 
arre.::eral i modest, no , olem de manar m~$ 
qu'una grada: que sigu i sempre, ci nostro CülJ, 

un «cau d 'il usio ns i d'esperan.::es .. ; que ~i~ui 
un relu!>i per abrigar an els que ~cnli/l fred 
al cor: un perJriç on reposar 1" e~pc ri l qu 'arri" 
ba malalt del camf enfangll l de la terra; una 
herm il,l prop del mar, hospita l dtls fcrih d'in· 
diferè nci:t, i posada de pelegrins de In Santa 
Poe~ia, que linguin a \"wre espai, a re~pirar 
n u\"ols i mar i tempestals i sere /l e~ , 11 curar,~e 
el m:tl del soroll , a omplir"se els pulmons de 
pau ptT tornar :l \"olar aOl mi!s ha li: nf"S eh 
bo\cos i barrJiccs de la l"ida ¡ continuar la 
Santa Lluila 

Això voldríem; i voldríem al Olelei>; tcmps 
que totS \"osaltros e!s que porteu ¡deu al .::ap 
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j sentiu batre-us el cor, dejxc<;si u de somniar 
baix, qu'a!cessiu la \'eu fins arc monologad.1 o 
aregada pel ronc de les mu ltitut5 i diguessju, 
cridant fon, al nostro poble, que'! reAne de 
l'egoisme hil, de rodolnr per term: que no's 
l'iu solamen t alimentant el pobre cos: que la 
rcligiú de l'an f.1 ralla .1 pobres i a rics, 
que'! pable que no estima als seus poetes hà 
de viure sen~e cançons ni colors, ce~o d'anima 
i de \ista; que'] que passa per la terra sense 
:adorar la bellesa no ~s digne ni té dret .1 
rebre 1.1 llum del sol, a sentir els petons de 
primavera, a gaudir dels insom nis de l'amor, 
n erribrutnr arn ba"a de bestia innoble les hcr
mosures esplendides de la gran '\aturnleo;.1, 

Això "oid riem, oh poetes!, i, per Jograr
hn, aqu! devant dels nostros ulls tenim dos 
grans exemples per segui r: Ics ones per un 
costat l'uidant els més durs penyals, j p¡;: r J'al
Iro Ja constnnci a de l'home doblegant i domj
mmt el (erro le rge, Flexibles com ¡'aigua amo
rosa podreu abatre els cors de roet! j l'alents 
com els mnnyans de rEdat ~litja pod reu do
blegar Ics l'ol un tats de la malerin, Treballem 
a cops de petons i de martells; i en tant aq uí 



toh junl", \ellS dei :;. nOSITo~, ~ense por J ·or ..... 
lles fOTaqC'TC'S 11 l'art i a la poesia. podrem 
e .. br:naT-nos criJnnl lo que no ~osem dir 
molles ve~ad es rodejats d..:1 gran remal : que 
'-.llem seT pocle~ i que de~prcciem i planyem 
an els que no ~enlin la poesia, qu'e~limem 
més un Lcanard de \'j nci o un Dilnl, qu'unn 
rro\-in.;ino un poble; que pref~Tim ~cr ~imbo
lislI;\. i J esequi!ibnu s. i fin., boio~ ¡ de.::a
den IS, a Je~n¡guls i ml1nso~; que' l sen t:1 camü 
ens ofe;.::a; que de prudencia n la n""' la terra 
en <ob r~. quc no hi fa re~ ra~<ar pcr I)on 
(Juixnt~ ali l onl hi hll Il1nl~ Saneh.-'-I'.UI18' 
que rn~luren, ni IIcHir lIibre~ d'enc:an\3h 11111 
on n(l sc' n Ikl:eixen de ca p mena. 




