Llegir el teatre
ELS JOCS FLORALS
DE CANPROSA
de Santiago Rusiñol

XARAU (PSEUDÒNIM DE SANTIAGO RUSIÑOL),
«Glosari», a L’Esquella de la Torratxa, núm. 1.543, 24
de juliol de 1908, pàg. 485-486.
El glosador ha sentit dir moltes vegades, i fins s’ho havia
arribat a creure, que una de les primeres virtuts que ha de
tenir l’art és ser sincer. Al glosador li agradaria molt que els
que entenen del ram de l’estètica li diguessin què vol dir
aquest entrellaç d’art i de sincer, perquè, a parlar amb
sinceritat, són dues coses tan diferents que sempre que les
posin de costat tenen d’anar a bofetades. Amb perdó sia dit
dels que no ho creguin, del modo que es duen les paraules,
art vol dir sapiguer fer una cosa, i sinceritat no saber-la fer;
art vol dir tenir malícia, i sinceritat vol dir innocència; art vol
dir saber lo que es fa, i sinceritat, ni sospitar-ho. Per a ser
bon metge s’ha de tenir art; per a ser sincer sols s’ha de ser
malalt; per massa artista s’arriba a traçut; per massa sincer
a manso. Els pintors primitius, que sempre retreuen els
advocats de lo sincer, no podien ser menos sincers. Hi
feien tot lo que hi sabien, i amb tanta insinceritat com
podien, i amb tot l’art de què eren capaços. El gran Jacinto
Verdaguer, en lloc de deixar els manuscrits amb aquella
sinceritat que tenen les coses imperfectes, retocava, polia i

Llegir el teatre
ELS JOCS FLORALS
DE CANPROSA
de Santiago Rusiñol

brodava, fins que les seves poesies, de sinceres que
havien nascut, s’anaven tornant obres mestres.
Shakespeare, a força de ser geni, no tenia res de sincer (si
algú l’en hagués tractat li hauria tirat l’Hamlet per la cara);
en Molière tampoc en patia, i qui diu d’en Molière i de
Shakespeare, es podria dir dels poetes clàssics i
acabaríem per dir que tots els que han fet alguna cosa han
deixat la sinceritat embolicada amb els bolquers i s’han
posat el trajo d’home. Quan el glosador sent dir que un
escriptor o un artista és sincer, li ve a fer el mateix efecte
que quan a una dona li diuen simpàtica; senyal que no li
poden dir altra cosa. Ser sincer vol dir dues coses: o curt de
mans o llarg de dits. O que no té força per dir lo que vol, o
que en té massa i dona la volta; és a dir, que fingeix un
candor que està emmetzinat de malícia.
Si en lloc de sincer diguéssim honrat, llavors sí que crec
que ens entendríem. L’artista és sincer quan és honrat, i
s’és honrat no fent-se el sincer, ni l’innocent, ni el manso, ni
el baldat, ni el trist, ni l’alegre, ni el sèrio, ni el, romàntic, ni
el clàssic, sinó parlant tan bé com sàpiga, amb l’estat
d’ànima que es trobi, brodant amb tot l’art possible lo que li
dicti l’esperit, estilitzant les rialles i essenciant les ploralles,
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fent pa que sigui de farina, però que faci goig a la vista, no
fer d’aquell vi que és de raïms, però que no hi ha modo de
beure’l!
Els homes sincers són com els infants: tenen moltes
gràcies per als de casa, però els de fora no les hi troben!
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