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Jochs Florals de Uarcelona, 19X1* 

DAMES, 5E^JYüRb: 

Es l*hQra trista del comiat; els poetes han emmudit y*m toca 
parlar a mí que ne soch poeta ni tinch gayre traaea en dir les COSBS 
poèticament, com convindria al CICJUTB aquexa admirable festa nostra. 

Una vegada més lo deati prepara les coses a la bona de Dtiu. 
Me dol, bo y agrahintho, que'ls pieua eEtimats companyE» de Ccnnistori, 
rendint tribut a le costum, m*hagin designat a mí pera endressarvos 
a^uexBS derreres paraules que, en el meu entendre, tindrien que ser 
les més bon dites, les mSs esquisitament escullerteB, les més Gutils, 
les més galants y les més plenes de civiltut de quantes avuy han sigut 
ac:uí pronuncííjdes, car elles scin el coronament d* una ceriïnénia d* amor 
y gentilesa y eatan destinades a donar mercès a l'hermosura, al geni 
y a la dignitat. 

Sols m'aconsola que desseguida aneu a sentir les del carrer, 
les quotidianes, les de aempre, y anuexBra.., aquRMBS, ab tot /el res
pecte degut a voetra ciutat y les costumn ds vostres conciutadans, 
sospito que aeràn al menya tan prosayquee y tan mancades d^origina-
litat y galanura qom les qu*acabo de pronunciar. 

OhI gantils damiseles, respetablen dames y hcncrablec senyors! 
Jo no puch pas contribuhir a n'aquexa feüta ciutadana ab altra cona 
qu^ab lo que tinch» qu'ab lo qu'he après visqusnt la vida deaardena-
da y lliure d*artista primitiu, qu'ab lo que m*nan donat les montanyea 
y la solitut de les raontenyes; asprors y sinceritat, 

.Tiaf raHSHrme ab rfjfinamants urbana en. jL̂ l̂ exa ocasió, seria 
mertirvos, y Ja no mentoxo ni pera fruir de vostre aplaudiment qu*»», 
per arn, la nés alta marcè qua non esperit dasitju. 

Remenbrèu que us parla un migrat prosista qu'ha corregut ab 
lo seva ilusió per rutes y curriols; qu'ha creat la seva obra modtíB-
te entr&*ls humils, en les llars dels pobres, corprus de pietat; que 
feu efítada pels hostals, en IKS cabanes dels bofíquerola, en ela race-
sos dels marges, y aduch a la presflï un petit ciutadè d'una ciutat tri^ 
ta, liòbxega, mitgeval, hont els gestüs son poruchs, les veus hipò-
critasí hont sols hi hà atreviment y grandesa en les pedres, hont 
sola hi hà su ïrptuositats en els i:ampanarH y en xee runes; un home, 
en fi, ab vocacifi de vayabon, que no sab distinyir cie perfums, ni 
c&m fer una reverencia, ni còm donar un tmctfiment; que no reaist^ix 
els guants, ni altre» indumentàries ifiés fàcils do resistir. 

Y bel jo haig de complimentarvos en nom del Consistori, jo 
haig de donarvos mercfes a tots en J'hora present, mercès que caldria 
tinguessin quelcom profnndament distingit, un cort ayre de cortesa-
nín com n'es merexedora l'exelcitut de la noetra regina; l'alta re
presentació de les autoritats y'ls mèrits dels homes llustres qué^ns 
honoren ab llur pfesenciaj la glòria dels pàetes vencedors y la re
signació dels vensuts; unes mercès que fossin dignes del prî ner diu
menge dt3 t'-laiQ, de la jovenesa que pal pi ta al entorn, de la esperanaa 
que brilla en els esguarts y de la joya que somriu en les boques. 

Mes, ah! que jo no puch pas fer que*l meu remercisr sigui 
més Bspressiu de lo qu* ha sigut en altres ocasions, en les quals un 
ver agrahiment ha contorbat la meva ànima, cubrint d'austeritat els 
llabis y de dolcesa'ls ulls-

5i sapiquéssiu compendre'l meu silenci, jo emmudiria tot se
guit; però sou masses y esteu massa lluny, y jo soch per vosaltres 
massa inconegot^ pera que vostra discreció ciutadana puya veure en lo 
que no*s veu, com el meu cor supleix en tremolar lo que al meu par
lar hi manca en eloqüència. 

Axis, ja que no ro'estè permfes callar, permeteu que us ofreni. 



a la manera senzilla y pura qu'acostumem a ferho·ls montanyesos, 
l*expressi6 de gratitut meva y dels n£3us companys a tots old quo 
haveu cuntrihuhxt ai explendor d'aqueix acte tan enaltiüor eia nos
tra Catalunya. 

Les mercès que IJo us donyui, soràn breus, seran las meves 
marc&s, les mercfep qu'acü'.̂ rtumo 3 donar alü qui m'han oferL un so-
piuig en dies inclements, ale qo*han parat per mí ^ la tauls ab 
blanques ettovalles posanthi vi del llur y pa del llur, als qu'han 
encfes In seva llar apaaada expressament p.̂ rs retornnrme del fret y 
la meianconia, y eia que m'han vet lloch en l*ombra d*una font al 
veurem arribarhi acalorat. Y alls n'han esteit contents del (T.BU ex-
presaarme vulgar; n'han estat conteats perquè junt ab les paraules, 
exía une alenada coral, qtieirorp qu'era paxfum de sinceritaí; y d'emo-
c:i6. Veritat que'Is meus henfactors eren gent mfis senzilla que jo 
mateixi vianants cobarts de pols, carboners que flayraven a hnnre-
desa, pagesos que generosament me donaren les pnmoa que tenien de
sades en la vella caxa per un dia escepcional, caasadors ferfistecha 
de rostres colrats y ulls de gosadia, y -iper què no esmtjntarhoV-
presoners, sí, presoners, homes que complien una pena, la dissort 
dels quals, incumparablemsnt més trista que In meva, els permetia 
encara alleugerir el meu captiveri ab petites atencions y lleugers 
obsequis. 

Oh, la meva inorí^titut no tindria limits si al esmentar to
tes Eiquexes cosee no pensés tambí'en voatra hospitalaris ciutat, y 
en alguns amichs que tinch en aquesta ciutat, als qui no anomenaré, 
car jc no acostumo pas a pagar els meus deutes aparatosament en 
publich. 

î erxò a la solemnitat de nostres Jochs Florals, alhora qu'hi 
veiy tota la represen cació d'un anhel de poesia, hi trobo també un 
Íntim recort de favors inoblidables. Es la ciutat generosa y culta 
enamorada de lo bell y lo just que miro en aqueix instant. La solem
nitat prement no ea pas acciden-feftî  «»Jk.a.»t« £«r«avn cttd'«ny •! i«wiu-
re de la Natura, al esclatar les flors y el ac,l<irirr>̂ .'VI ;:Í.'1. tïn 
ella's consayren els poetes y'is escriptors de tot Catalunya, en 
ella's demostra l'explendor ú^ vn poble que té dones hermoaeíi, can-
tg·yres inspirats, sabis y artistes, ts Barcelona qui per un dia 
dexa yovsrnar els poetes. LK Barcelona qui per unes iioxes axtíca un 
trono faí3tu6s e la beutot. Es Barcbiona qui, al mitx del tràfech y 
inquietuts modernüS, dedica un jorn al dols romanticisme dels qoi 
canten y estimen. Es Barcelona qui crida, jutja y honora a'tots els 
obrers del ideal escampats per terres catalanes.Es Barcelona gene
rosa y explfendida qui celebra generosament y explèndidament un tor
neig d'ingeni y posa en unes mans blanques l'ofrena destinada al 
triomfador-

Per lo míteix, jo no'm diriçjiré a la megpFtat de nostra re-
gina, símbol d'ilusió y de glòria, a qui acato ab tot el fervor de 
la meva rudesa; jo no'm dirigiré tampoch a les personalitats qu'hsn 
vingut s rendir un tribut d'admiraciÓ als qui sovint passen per la 
vida sense honors y sense diners, richs solsament ab llur inapira-
ci6, orgullosos de la pròpia lloansa; tampoch ma dirigiré als he-
roea d'aquexa diada, ni als qui han aportat llur esfors a la lluy-
ta y no han sigut re&npensatsí jo»an(nom dels que hi son y dels que 
no hi son, juntant mon agrahiment íntim pels qui han fet possible 
lo meva assistència a n'aquest actR, homeB representatius de Barce
lona, -ells saben lo que vull dir,- al agrahiment de totes les Rncon-
trades de Catalunya a llur superba capital, diré ben secament, tan 
fort com m'ho permeti la meva emoció y tan clar com ho desitja'l 
meu entusiasme pera que tots n'hayuea la port que us coireEpon, 
aquexes soles paraules: 

Mercès, ciutat clara y suau'-

Mercès, Barcelona! 

HE DIT. 


