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odi  és  sant.  És  la  indignació  dels  cors  forts  i  poderosos,  el  desdeny
militant dels qui s’enfurismen davant la mediocritat i l’estupidesa. Odiar
és estimar, és sentir l’ànima calenta i generosa, és viure llargament del

menyspreu de les coses vergonyoses i nècies.
L’

L’odi allibera, l’odi fa justícia, l’odi engrandeix.

Cada vegada que m’he revoltat contra la mediocritat de la meva època m’he
sentit més jove i més coratjós. He fet de l’odi i de la dignitat les meves dues hostes:
m’he complagut a aïllar-me i, en el meu aïllament, a odiar el que feria allò just i
veritable. Si avui valc alguna cosa, és perquè estic sol i perquè odio.

Odio  la  gent  nul·la  i  impotent;  em  molesten.  Em  fan  bullir  la  sang  i
m’ataquen els nervis. No hi ha res que m’irriti més que aquests ordinaris que es
balandregen, com oques, amb els ulls rodons i la boca badada. A la vida mai no he
pogut fer  dues passes sense trobar-me tres imbècils  i  això m’entristeix.  El gran
camí n’és ple; la massa està composta per beneits que ens fan aturar per escopir-
nos llur mediocritat a la cara. Caminen, parlen i tota la seva persona, gestos i veu
m’ofenen tant que, com Stendhal, m’estimo més un pillastre que un cretí. Pregunto:
què en podem fer, d’aquesta gent que se’ns penja del braç, en aquesta època de
lluites i de marxes forçades? En sortir del món vell, ens precipitem vers un de nou.
Se’ns pengen del braç, se’ns llancen a les cames, amb riures necis i frases absurdes;
ens fan els camins lliscants i penosos. Ens n’hem de protegir; ens espremen, ens
ofeguen, se’ns enganxen. Som en una època en què el ferrocarril i el telègraf elèctric
ens condueixen, en carn i esperit, a l’infinit i l’absolut; som en una època greu i
inquieta en què l’esperit humà infanta una veritat nova i hi ha gent inútil i estúpida
que  nega  el  present,  es  corromp  en  la  bassa  estreta  i  nauseabunda de  la  seva
banalitat. Els horitzons s’eixamplen, la llum s’enfila i omple el cel. Ells s’enfonsen
amb plaer dins el fang tebi, on el seu ventre paeix amb una lentitud voluptuosa;
tanquen els ulls de mussol que la claror ofèn, criden que els molestem i que ja no
poden fer el mandrós als matins tot remugant còmodament el fenc que masteguen
al rastell de la niciesa comuna. Que ens donin bojos, en farem quelcom; els bojos
pensen;  tots  tenen  alguna  idea  massa  tensa  que  ha  trencat  la  molla  de  llur
intel·ligència; són malalts de l’esperit i del cor, ànimes pobres plenes de vida i de
força.  Vull  escoltar-los,  perquè  sempre  espero  que  enmig  del  caos  dels  seus
pensaments hi lluirà una veritat suprema. Però, per l’amor de Déu, que algú mati
els  tal·losos  i  els  mediocres,  els  impotents  i  els  cretins,  que  hi  hagi  lleis  per  a



desempallegar-nos d’aquesta gent que abusa del llur ceguesa per dir que és de nit.
Ja toca que la gent de coratge i d’energia tinguin llur 93: el reialme insolent dels
mediocres ha avorrit el món, els mediocres han de ser llançats en massa a la plaça
de Grève.

Els odio.

Odio la gent que es tanca en una idea pròpia, que va en ramat, apressant-se
els uns als altres, abaixant el cap a terra per no veure la gran lluentor del cel. Cada
ramat té el seu déu, el seu fetitxe, damunt l’altar del qual immola la gran veritat
humana. A París n’hi ha centenars, de vint a trenta a cada cantonada i tenen una
tribuna des d’on arenguen solemnement el poble. Transiten pel seu camí, caminant
amb gravetat i vulgaritat plena, fent crits de desesperança cada cop que alguna cosa
torba  llur  fanatisme  pueril.  Tots  els  qui  els  coneixeu,  amics  meus,  poetes  i
novel·listes,  savis  i  simples  curiosos,  vosaltres  que  heu  anat  a  picar  la  porta
d’aquesta gent greu que es posen malalts quan es tallen les ungles, goseu dir amb
mi, ben fort, a fi que la massa us senti, que us han fet fora de llur petita església,
com  bidells  porucs  i  intolerants.  Digueu  que  han  fet  mofa  de  la  vostra
inexperiència: per a ells, l’experiència consisteix a negar  tota veritat que s’allunyi
dels seus errors.  Expliqueu la història del  vostre primer article,  quan us hi  vau
acostar  amb  la  vostra  prosa  honesta  i  convençuda  i  vau  topar  amb  aquesta
resposta:  «Lloeu  un  home  de  talent  que,  com  que  no  pot  tenir  talent  per  a
nosaltres, no n’ha de tenir per a ningú». Quin espectacle tan bell que ens ofereix
aquest París intel·ligent i  just! De ben segur que, allà dalt  o allà a baix, en una
esfera llunyana, hi ha una veritat única i absoluta que regeix els mons i ens empeny
al  futur.  Aquí  hi  ha  cent  veritats  que  xoquen  i  es  trenquen,  cent  escoles  que
s’insulten,  cent  ramats que belen perquè no volen avançar.  Els uns enyoren un
passat que no tornarà; els altres somien un futur que mai no vindrà, els qui somien
en el present, ens en parlen com d’una eternitat. Cada religió té els seus sacerdots,
cada sacerdot té els seus cecs i de la realitat, ningú no se’n preocupa; una simple
guerra civil,  una baralla d’infants que es metrallen amb boles de neu, una farsa
immensa en què el passat i el futur, Déu i l’home, la mentida i la bestiesa en són les
titelles complaents i  grotesques.  On són,  em demano,  els  homes lliures,  els  qui
viuen  sense  por,  que no  tanquen pas  llur  pensament  dins  el  cercle  estret  d’un
dogma i que caminen francament vers la llum, sense por de desmentir-se demà i
que tan sols s’amoïnen pel que és just i cert? On són els homes que no formen part
de les claques preparades, que no aplaudeixen seguint un senyal de llur cap, Déu o
el príncep, el poble o l’aristocràcia? On són els homes que viuen sols, lluny dels
ramats humans, que acullen tot el  que és gran,  que menystenen les capelletes i
estimen el  pensament  lliure?  Quan aquests  homes  parlen,  la  gent  greu  i  idiota
s’enfada i  els  atabalen amb el  pes  del  seu  nombre;  després,  amb aire  solemne,
tornen a ocupar-se de la digestió i,  quan s’apleguen, demostren, victoriosament,
que tots són uns imbècils.



Els odio.

Odio els bromistes malsans, la gent jove que riu, perquè no pot imitar la
gravetat pesant dels seus pares. Hi ha esclats de riure que encara són més buits que
els silencis diplomàtics. En aquesta època impacient tenim una alegria histèrica i
plena d’angoixa que m’irrita dolorosament, com els sons d’una llima que passeja
per les dents d’una serra. Ep! Calleu tots els qui teniu la tasca de divertir el públic,
ja  no  sabeu  riure,  teniu  un  riure  agre  fa  enrabiar.  Les  bromes  que  feu  són
desoladores; els vostres aires lleugers tenen la gràcia d’afectacions dislocades; els
vostres  salts  perillosos  són  tombarelles  grotesques  en  les  quals  us  exhibiu
pietosament. Que no veieu que no tenim ganes de bromes? Mireu, si us salten les
llàgrimes. Per què us heu d’esforçar per trobar divertit el que és sinistre? No era pas
així que rèiem abans, quan encara podíem riure. Avui, l’alegria és un espasme, una
bogeria que sacseja. Els nostres riallers, els qui tenen una reputació de bon humor,
són gent fúnebre que agafen qualsevol fet i qualsevol home, se’l posen a la mà i fan
força fins que l’esclafen, com els infants dolents que no juguen mai tan bé amb les
seves joguines com quan les trenquen. Les nostres alegries són les de la gent que es
recargola de riure quan veuen que un vianant cau i es trenca alguna cosa. Riem de
tot, encara que no n’hi hagi cap motiu. Som un poble molt alegre; riem dels nostres
grans homes i dels nostres malvats, de Déu i del diable, dels altres i de nosaltres
mateixos. A París hi ha tot un exèrcit que manté en alerta la hilaritat pública; la
farsa consisteix a ésser idiotes alegrement, com d’altres ho són solemnement. A mi
em sap greu que hi hagi tants homes enginyosos i tan pocs de veritat i de justícia.
Cada cop que veig un noi honest que es posa a riure per a complaure el públic, el
planyo i em sap greu que no sigui prou ric com per viure sense fer res, en comptes
de riure tan indecentment. Ara bé, no tinc ni gota de compassió per als qui tan sols
riuen i mai no vessen cap llàgrima. 

Els odio. 

Odio els ximples que es fan els desmenjats, els impotents que creuen que el
nostre art i literatura moren de mort natural. Són els cervells més buits i els cors
més secs, gent enterrada en el passat que fullegen amb menyspreu les obres vives i
enfebrades de la nostra època i  les declaren nul·les i  menors.  Jo m’ho miro tot
d’una altra manera. La bellesa i  la perfecció no m’importen. Me’n ric,  dels gran
segles. Només m’interessa la vida, la lluita, la febre. Em sento molt bé en la nostra
generació.  Em sembla que l’artista  no pot  desitjar  una altre  ambient,  una altra
època.  Ja  no  hi  ha  mestres  ni  escoles.  Som  en  plena  anarquia  i  cadascun  de
nosaltres  és  un rebel  que  pensa,  crea i  combat  per  si  mateix  i  prou.  L’hora és
decisiva, plena d’angoixa: esperem els qui piquen més fort i més bé, els punys dels
quals són prou forts com per tancar la boca als altres i darrere de cada nou lluitador
hi ha una esperança vague de ser el dictador, el tirà de demà. Així,  doncs, quin
horitzó més ample! Com bateguen dins nostre les veritats del futur! Si barbotegem
és que tenim massa coses a dir. Som al llindar d’un segle de ciència i de realitat i, a



cada instant, com borratxos, vacil·lem davant la gran esplendor que sorgeix davant
nostre.  Però  treballem,  preparem la  tasca dels  nostres  fills.  Som a  l’hora de la
demolició, quan la pols del guix omple l’aire i la runa cau amb molt rebombori.
Demà reconstruiran l’edifici.  Haurem experimentat  les  alegries  vives  i  l’angoixa
dolça i amargant del part; haurem tingut les obres apassionades, els crits lliures de
la veritat, tots els vicis i totes les virtuts dels grans segles al bressol. Que els cecs
neguin  els  nostres  esforços,  que  vegin  en  les  nostres  lluites  les  convulsions  de
l’agonia, quan, justament, aquests lluites són els primers gemecs del naixement.
Són cecs.

Els odio. 

Odio els setciències que ens guien, els pedants i els tediosos que rebutgen la
vida. Sóc partidari de les manifestacions lliures del geni humà. Crec en un seguit
ininterromput d’expressions humanes, en una galeria inacabable de quadres vius i
lamento no poder viure sempre per assistir a l’eterna comèdia que consta de mil
actes diversos. Sóc un curiós i prou. Els necis que no gosen mirar cap endavant,
miren enrere. Volen constituir el present amb les regles del passat i volen que el
futur, les obres i els homes, prenguin com a model els dels temps pretèrits. Els dies
naixeran com caldrà i cadascú portarà una idea nova, un art nou, una literatura
nova. Les obres seran tantes i tan variades com les societats mateixes i aquestes es
transformaran eternament. Ara bé, els impotents no volen eixamplar el marc; han
fet  la llista de les obres  que hi  ha i  d’aquesta  manera han obtingut  una veritat
relativa que pretenen fer passar per absoluta. No creuen: imiten. I heus aquí per
què odio la gent estúpidament greu, estúpidament alegre i els artistes i els crítics
que volen construir estúpidament la veritat d’avui amb la d’ahir. No comprenen
que avancem i que els paisatges varien. 

Els odio.

I  ara  ja  sabeu  quins  són  els  meus  amors,  els  bells  amors  de  la  meva
joventut.
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