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.JO BEJARANO

Clàssics i no entre Modernisme i Noucentisme
a Catalunya

La Renaixença fou un període romàntic de reivindicacions i de patriotisme
que es convertí, a la llarga, en ruralisme i ~ue finí, corn a tal, a començaments
d'aquest segle. 1 Però era, corn a moviment, bpicarnent vuitcentista i la seva agonia perceptible des de feia temps. I així, durant la Restauració, sembla ja que
les noves tendències encarrilaven la situació vers un estat de coses postrornàntic.2 En primer lloc, mitjançant el naturalisme. Hi ha una generació de novella naturalista, però d'un naturalisme sentimental, de tan humà corn vol ser.
Quan, l'any 1886, l!:rnile Zola prologava -instat per Albert Savine- la versió
francesa de La papallona de Narcís Oller, el pontífex francès del naturalisme
posava tots els accents que podia en la distància entre el naturalisme d'Oller i
el francès contemporani: el d'Oller, sui generis, diríem, era conseqüència de la
manera de ser d'aquest autor, home, segons Zola, de "talent attendri", i La papallona era naturalista només --deia Zola- per "le cadre et la coupe des
scènes".3
En poesia encara és més complex. Hi ha, d'una banda, una idea de Naturalesa, encara prou romàntica, que s'oposa a la societat constituïda i a l'ordenament cívic
(La Llibertat ja naix amb la persona,
corn lo sol existeix en la Natura,
diu Josep Llunas en un poema sobre La revolució escrit l'any 1886). Però potser el
pas més definitiu, que deixa enrera el romanticisme patrioter -sovint entre rnassoquista i joc-floralista-, es dóna amb el programa d'educació clàssica que esbossà Josep-Miquel Guàrdia; 4 educació clàssica, en efecte, i no neoclassicisme neorenacentista. La contraposició, ingènua, és en uns versos de Joan Sardà:
1. Diu GABRIEL .ALOMAR (ed. a cura de
Ferrer, El futurisme i altres assaigs, Edicions 62,
Barcelona, 1970, p. 55): ''la pàtria, com a idea,
com a fi, per si sola, és un ideal d'ahir, una
consagració de lo passat, una petrifl.cació de lo
actual en nom de la tradició i el patrimoni".
Pocs anys després -potser dos- escriu PELLA. J
FoRGAs (La crisis del catalanisme, Impremta
d'Henrich i Cia., s. a., p. 8): "jo que he passat
tota la vida (havia nascut rany 1852) en aquest
renaixement, m'he cregut en el deber de patentitzar aquestes coses abans no ens acabem
de perdre ·o vinga la calamitat de que un mira·

cle de la història ens portés l'·autonomia amb les
condicions en que estem ara".
2. Cfr. el pròleg de J. MoLAS a la seva antologia Poesia catalana de la Restauració, Edicions 62, Barcelona, 1966.
3. Cfr. el pròleg de M. DE MoNTOLIU al
vol. I de les Obres completes de Narcís Oller
(La papallona. L'escanyapobres), Gustau Gili i
Llibreria Catalònia, Barcelona, 1928.
4.· Sobre aquest autor i Joan Sardà: E. VALENrl, La tradici6 clàssica en la Renaixença
catalana, B.I.E.H., III, 1, 1969.
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Gira los ulls al teu voltant: què observes?
On són los homes de Plutarc? Coneixes
gaires Catons? ~s Maquiavel qui triomfa.
Però el lloc on veiem agermanats, d'una manera molt més ingènua, aquests
dos elements -naturalisme i classicisme- de suEeració de la Renaixença, és
en el pròleg d'Apelles Mestres a la primera edició (1888) dels seus Idülis. 5 D'una
banda, Mestres cita els clàssics, i diu clarament com vol que els seus idillis quedin inclosos en una tradició grecollatina, i això perquè "els grecs arribaren
en totes les arts a una bellesa tan perfecta que sense cap escrúpul pot dir-se que
grec és sinònim de bell"; però Mestres, si vol pertànyer a una tradició, no vol,
de cap manera, passar per un imitador: això fora ben poc "modem", i aquest
és un risc que ningú no correria, en aquest moment; per això és que Mestres fa
aparèixer la Natura ("poesia bucòlica és aquella que canta amb preferència la
Natura, i l'home íntimament relacionat amb ella") però també, naturalment, el
"realisme", "perquè l'època en què visc ho exigeix i li pago gustós aquest
tribut".
Aquesta por de ser considerat poc modem és ja, si s'em perdona la sim¡,lificació, un tret modernista; però, endemés, en un dels poemes d'aquest llibre, La
cigala i la formiga" (premiat als Jocs Florals de 1883) hi trobem esbossat el
conflicte entre artista y burgesia, simptomàtic -com ha vist Joaquim Molas- •
de la liquidació definitiva de la Renaixença, i que el Modernisme plantejarà com
insoluble, en una obra, Cigales i formigues -de bell nou, com a la faula-, de
Santiago Rusinyol.
Així, doncs, fodem plantejar els Idülis de Mestres com un llibre fonamental
que ens encara a nostre tema i ens deixa gairebé a les portes del segle xx. Tot i
el "realisme" de què fa gala el poeta, hi endevinem, d'entrada, una evasió: un
món somniat on triomfen i viuen en pau i felicitat les cigales, i això per contraposició, no cal dir-ho, al món de debò, real i quotidià, industrialitzat, prosa i
només prosa (el de les formigues). No poden estranyar-nos aquests camins, per
on sempre ha circulat el bucolisme, des de Teòcrit. Però també sabem que el
bucolisme no ha estat mai l'evasió única; quan ell apareix, tard o d'hora el
segueixen d'altres paradisos perduts; la pura teoria ae l'ideal i quimèric es
realitza com a somni en el paper, i triomfa, en virtut de l'art, allò que no troba
lloc en la prosa d'avui, en la quotidiana realitat sempre igual. ~s un escrit o un
dibuix, els plans potser d'un arquitecte, que volen vèncer la realitat mateixa.
Així quan Maragall ens conta que un arquitecte va estar enamorat i que aquest
amor perdurà en la seva ànima bo i donant una unitat i un sentit pregon a la seva
obra: 7
"El templo sení. levantado pensando en su oración de rodillas, y los
jardines planeados en la vagancia de sus paseos, y la glorieta para dar
paz deleitosa a su reposo y a sus ensueños. Y así habní. pronto toda una
5. La importància dels Idülis molt ben definida por J. MoLAs (cfr. nota 2).
6. El modernisme i les seves tensions, "Serra
d'Or", 11 època, desembre 1970, pp. 45-46.
7. El text següent correspon al "preliminar"
a la traducció castellana dels Elogis (Obms completes, "Biblioteca Perenne", Ed. Selecta, Barcelona, 1960, 11, 40). Sobre la identificació de

l'arquitecte amb Gaudí: M. SERRAHIMA, D'on
va smtir l'Haidé de Maragall, B.S.C.E.H., 11,
1953, p. 37. Sobre la possible influència d'aquest text en Eugeni d'Ors: A. CoMAS, Maragall
i La ben plantada, ''Estudis romànics" (rol. XI,
Estudis de literatura catalana oferts a ]ordi Ru,.
bió i Balaguer en eZ seu setanta-cinqué aniversari, 11, 1962, p. 272).
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ciudad que vivira. sin saberlo hajo el hechizo de aquella mujer amada.
Y los fieles ¡>ostrados hajo las sagradas bóvedas, y los pobres al abrigo
de un techo humilde, viviran en la gracia de aquella mujer espiritualmente tan fecunda por obra de un tal amor."
Hi ha aqui una mena de medievalisme quimèric: retort, enciser, captivador,
el gòtic planta cara al Renaixement. Diguem-ne romàntic, i afegim que si clàssic pot ser igual a renaixentista el Modernisme, aleshores, malda per desfer-se'n.
Però no, hi ha almenys un romàntic clàssic, Goethe, i tots sabem que del poeta
alemany li vingué a Maragall un classicisme viu, arrelat en el passat i en la
història, però no en l'arqueologia, que quedà reflectit en bells treballs de traducció de textos grecs al català. Si Maragall és el nostre escriptor més modernista
-si és, de bon tros, el més important de tots-, si això és aixi, aleshores podem
dir que els clàssics juguen un paper, tenen una importància, sovint determinant,
a la seva obra.
Aquest classicisme fou viu, i pregon, evidentment, però romàntic; i aquesta
mena de classicisme sempre s'ha desenvolupat amb el risc d'ésser considerat perturbador, poc ortodox, iil.menys per part d'una altra mena de classicisme que
sempre ha estat neoclàssic, ordenador, d'estetes. L'any 1906, en ple Modernisme, i
en un any decisiu per al futur Noucentisme, 8 apareixen Enllà de Maragall i
Horacianes de Costa i Llobera. El classicisme de Costa 9 no cal dubtar que
constitueix un dels cims més alts del lirisme català modem, i Horacianes és el
punt màxim d'aquest cim. Però heus aci com saluda Costa Enllà de Maragall: 10
En mig de notes profundament poètiques, el simbolisme hi pren tanta volada que no sabem afinar-hi sentit clar. Sembla que hi domina la
mateixa obscuritat volguda del segon Faust de Goethe, i fins la tendència que veladament s'hi entreveu diríem que s'acosta al naturalisme panteista del gran poeta alemany. No és d'estranyar això, tractant-se d'un
adorador de Goethe com és Maragall. Però tamfoc no ha de causar estranyesa si dissentim de tals obscuritats i de ta tendència, per nosaltres
inadmisible.
De fet, el Modernisme queda agafat entre el començament de la crisi entre
burgesia i artista -moment que pot anomenar-se "russinyolisme"-,11 amb la
8. I per a la futura, en general, cultura catalana moderna; és l'any de la Solidaritat (per
a les bases socials del Noucentisme: A. CJRici,
La plàstica noucentista, "Serra d'Or", 11 època,
agost 1964, pp. 22-23); Prat de la Riba publicà en aquest any La nacionalitat catalana; aparegueren Solitud de Victor Català, Enllà de
Maragall, Horacianes de Costa, Els fruits saborosos de Carner; d'Ors començà el Glossari.
L'estètica classicitzant s'implantà en pintura, sobretot en les aquareHes de Llaverias titolades
Catalunya grega. Igualment, començà la influència de les teories artístiques de Torres Garcia
(vg. R(oMÀ) J(oRI), Les noves idees estètiques
d'En Torres Garcia, "Vell i nou", 31, 15 agost
1916, pp. 158-160); a Torres Garcia encarregà d'Ors, l'any 1911, una pintu!'a per a l'Institut d'Estudis Catalans (a partir de 1907).

9. Sobre això, J. VERGÉS, "El clasicismo de
Costa i Llobera", en Actas del ll Congreso Español de Estudios Ckísicos, Madrid, 1964,
pp. 542-547. I també B. CIFRÉ, La tradici6
clàssica dins la poesia de Costa i Llobera (amb
bibliografia), B.I.E.H., III, 1, 1969, pp. 2937; en aquest mateix número, cfr. E. VALENTf,
citat, pp. 15 ss.
10. En un article que aparegué en el primer
número de la revista "Mitjom" Obres completes, "Biblioteca Perenne", Ed. Selecta, Barcelona, 1947, p. 510.
11. Cfr. R. LLATES, 30 anys de vida catalana, Ed. Aedos, Barcelona, 1969, p. 242;
]. MOLAS, El modernisme i les seves tensions,
cit.
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seva bohèmia, el seu universalisme, la seva passió; entre aquest moment, doncs, i
els primers intents per aconseguir una coHaboració entre els dos elements en
crisi. Sobre el caràcter de la ruptura, primera, entre burgesia i artista informa
aquest text de J. Brossa: 12
... pel pervindre de Catalunya no cal esperar res de l'aristocràcia ni
de la burgesia, que ha estat en el present segle la monopolitzadora de
la riquesa catalana, sinó que tenim que girar els ulls vers la massa
anònima, adscrita a la gleva, conservadora del geni de la raça, la que
s'ha emportat la pitjor part en la relaxació del nostre caràcter, i que,
moguda per diferents i oposades influències, és l'única que ens pot donar nova saba si volem reanimar l'esperit regional de Catalunya.
Tot i amb tot, el Modernisme no pot plantejar-se estrictament en termes d'oposició sociològics: era la burgesia la que seguia produint artistes --contra la
burgesia-, i del programa regeneracionista de Brossa a penes en quedà alguna
cosa més que l'actitud dels artistes com a décklssés. 18 L'art, en canvi, inundà la
vida entera: s'instaHà en qualsevol cosa; no solament en un temple, en un
quadre, en un palau o en una estàtua; també en unes setrilleres, en un llum, en
un racó oblidat d'un jardí; en qualsevol lloc i en qualsevol objecte. Així és
simptomàtic que el Modernisme acompleixi, en art, una tasca de revalorització
de la joia no per la qualitat del material sinó per l'art que ha esmerçat en ella, i
així els joiers prefereixen els materials equívocs (tornassolats, boirosos), els menys
definitius, a fi que l'art els faci objecte de canvi - i els integri, doncs, en la
burgesia mateixa de la qual l'artista es vol separar-; però l'art i no la qualitat
dels materials. D'aquesta manera el Modernisme dóna, en tots els camps, la
sensació d'una mescla, de vegades genial, de "naïf" i de sofisticat, d'ingenu i de
pervers, si bé és cert que sovint la mescla amaga una mistificació que adultera
el seu sentit més genuí. D'aquí ve que el Modernisme presenti, no poques vegades, un caràcter diluït, tornassolat, confús, que es fa patent en una sèrie de
contradiccions que el defineixen. I en aquesta sèrie de contradiccions ha de
Jigurar la que podríem definir: romanticismejclassicisme.16 Això ho exemplifica
perfectament Maragall, però podria explicar-se per influència de Goethe. En el
cas de l'arquitectura de Lluís Domènech i Muntaner, tanmateix, la contradicció és, tal vegada, la base i la pauta de la creació artística. Aquesta contradicció és palesa, sobretot, en el període immediatament anterior al Noucentisme,
i potser a l'obra de Gabriel Alomar més que no a cap altra banda. I és que,
a ¡>ropòsit d'això, val la pena de fer notar que hi ha dos grups modernistes,
el dels vells -el "russinyolisme", la gent del qual amb prou feines si veuran els
inicis de la renovació noucentista- i el dels joves, autors d'una obra que, en
En "L'Avenç", li èp. IV, 9, 1892, pàJaume Brossa. Regeneracionisme i
modernisme, ed. a cura de J.-Ll. Marlany, Edici<ms •62, Barcelona, 1969, p. 24.
13. Cfr. J. MoLAS, El modernisme i les seves tensions, cit. JoRDI MARAGALL (Reflexiones
.sobre el modemismo de ]uan Maragall, "Destino", 25 octubre 1969, pp. 38-39) ha escrit
que "era modernista. . . su deseo de poner . en
crisis la granítica seguridad de sus compañeros
de burguesía. 'Fuig de la terra innoble, fuig
12.

gina 264

=

dels horitzons mesquins'. Huir de las fals as seguridades era un signo modernista, del modernismo europea".
14. Cfr. A. Cmxcx, El modernisme com a totalitat, "Serra d'Or", desembre 1970, núm. cit.,
pp. 37-43.
15. Les contradiccions del moviment apareixen molt clares a l'article de J.-Ll. MARFANY,
Joventut, revista modernista, "Serra d'Or", desembre 1970, cit., pp. 53-58.
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plena tradició modernista, troben aquesta tradició poc sistematitzada (per les
contradiccions que dèiem, i per elements pertorbadors d'interpretació sociològica) i l'enriqueixen amb un cos doctrinal que és precedent de molts aspectes
noucentistes i, en tot cas, absolutament bàsic per a la solidesa que a voltes tingué i a voltes va fer veure que tenia el Noucentisme.
El punt de partença de Brossa i d'AJornar és l'atac, furibund, contra el
particularisme romàntic de la Renaixença; contra ell alça Brossa el seu "universalisme", i Alomar el "futurisme". En un ambient que havia estat preparat per
aquest estat de coses, i en aquella mena de manera de ser aristocratitzant que
era la seva, fonamentà don Eugenio d'Ors, quan encara es deia Xènius, la seva
renovació noucentista.
L'"universalisme" de Brossa recolza en un "humanisme" que "no ha d'ésser
filològic, sinó estètic, filosòfic i social". 16 Només un humanisme d'aquesta mena
és universalista, i del que es tracta és justament d'universalitzar o d'europeïtzar
la cultura catalana. I d'aquí ve l'autonomia que, políticament, :preconitzaren
els modernistes, perquè, segons Brossa, "lo espanyol actual és lo mes lluny de lo
europeu, de tot quant integra el nou humanisme". 17 Ja a finals del segle XIX,
l'any 1892, escrivia Brossa que una política moderna, actual, "sols pot resultar
de l'autonomisme radical". 18 Brossa, obert a Europa, ha llegit Ibsen i Nietzsche,
cita sovint els clàssics -sobretot els estoics- i més sovint encara autors de la
mena de Maurice Barrès i Charles Maurras, que influiran, segons veurem, en el
classicisme de Xènius; és un home amb voluntat de fer una vida i un món cara
al futur, i un autor molt representatiu de les inquietuds del moment. Quant als
clàssics, té una visió gairebe pedagògica de llur importància, i, de totes maneres,
una visió clara; d'una banda, tal com vèiem a l'obra de Mestres, l'escriptor ha
d'ésser modem, i obert --contra els interessos, creu ell, immobilistes de la burgesia contemporània- a Europa i a la cultura europea d'aquell temps, exemplificada en les tres gran literatures, "la francesa, l'escandinava i la russa", 19
... deixant de banda (diu, endemés) que, tot donant a aquell esperit foraster un segell essencialment greco-llatí, el geni català hi imprimís el
seu caràcter peculiar.
D'una banda, doncs, modernitat; i d'altra banda tradició i classicisme. Els
clàssics semblen cridats a un paper de moderadors de la modernitat: tenen
una validesa exemplar, que no vol dir modèlica. I, en aquest sentit, els clàssics
juguen aquí un paper prenoucentista, perquè classicisme voldrà dir això en el
pròleg de d'Ors a la Muntanya ilametistes de Guerau de Liost.
La posició d'Alomar és, en certa manera, una mica més matisada, entre
altres coses perquè l'escriptor mallorquí va saber -segurament per influència
nietzscheana, que informa el seu modernisme-- detectar en la cultura grega
elements romàntics, anticlàssics. Tot i amb tot, i malgrat això, la posició d'Aloinar
és semblant a la de Brossa, i quan parla de J'.educació que selecciona "serenant el
raonament, heHenitzant-lo, deslliurant-lo de tot dogma ... ", 20 el context ens fa
comprendre que, segons Alomar, heHenitzar vol dir raonar en la serenitat que
1>6. Edició de MARFANY, cit., p. 57 ("El Poble Català", 11-XII-1907).
·
17. Ibídem, p. 55.
18. Ibidem, p. 24 ("L'Avenç", U èp., IV,
9.

9, 1892).
19. Ibidem, p. 34 ("L'Avenç", 11 èp., V,
4, 1893).
20. Ed. de A.-Ll. FERRER, cit., p. 42.
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només dóna la no dependència de cap dogma, i això sign.üica la llibertat, aquella
apassionada conquesta de l'esperit grec "conquerida en l'apassionada recerca del
que és ver i el que és just", com dirà Carles Riba, força temps després. Aquesta
llibertat, però, es fa ara romàntica, privilegi de genis, extraordinària, i només
la senten els escollits de l'esperit; àdhuc pagana -o anticristiana, que és un dels
colors de la modernitat de principis de segle-, i si en el cristianisme Déu es
fa home, és l'home, ara, que es fa Déu, en virtut d'" aquella deiflcació 'lue
sentiren els Goethe, Heine i Shumann, els Kant i Hegel, Hugo i Lamartine .'u
Aquí hi ha un fantasma de mals temps aleshores encara futurs: sobrehumanisme, un dels trets definitoris del classicisme de començaments de segle,
i d'arrel nietzscheana; en l'obra d'AJornar això presenta unes implicacions nacionalistes que normalitzen el seu programa modernista en ple Noucentisme
i que .J?ermeten entreveure-hi alguns efements prefeixistes. Això és paraHel a
deternnnats aspectes de la pintura italiana, futurista o del Novecento, que cal
considerar precursors de l'art oficial, fred i llunyà, de l'època de Mussolini.
Sobretot, el gran invent d'Alomar (que ell sempre va creure que li havien robat),
el futurisme, té un paraHel (superficial, de fet) amb el manifest (1909) de Marinetti. El futurisme d'Al omar i el de Marinetti no són la mateixa cosa, però
tenen trets en comú: ambdós insisteixen en el futur, en la modernitat, en la
superació del passat, però Marinetti omple la seva formulació de vaguetats, de
gosadies sense suc ni bruc i d'exabruptes: fer del valor, de la gosadia i de la
rebeHió "elements essencials" d'una poesia,22 com ell deia, és bona cosa i val
com a intenció, però tothom sap que la poesia té uns elements essencials de
diferent caire. Alomar té allò que bina de positiu en el manifest de Marinetti, la
força, l'agressivitat, la visió cara al futur ("el demà és un monstre que s'alimenta
del cos esquarterat de l'avui, com l'avui devorà un dia el cadàver sanguinós de
l'ahir. La llei futura no s'obté sempre de la llei actual, sinó que sovint se produeix contra ella i a costa de la seva destrucció"),23 però té una idea clara que
no tot allò que ha passat és clàssic ni tot allò que és c1àssic pot dir-se passat; vol
dir que coneix perfectament les possibilitats d'una tradició, i que sap que una
tradició ens ofereix, sempre, distints rostres, que poden ser aprofitats, assimilats,
en distints moments: "la tradició, assegura, és un element de cultura poderosíssim", i més endavant:
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Però el prec rr
... hi ha dues tradicions: la de la llum i la de la fosca; la dels qui lluitaren en temps passats per la coneixença i per l'emancipació, i la dels qui
consagraren totes les torces a ofegar aquell esforç.24
Així, el programa futurista de Gabriel Alomar té força punts en comú amb
les realitzacions creadores del futuristes, Boccioni, que serenà les vehemències
de Marinetti, i Severini, sobretot. Un quadre de Severini, "La danzatrice blu,.,
per exemple, explica, sí, com és bella una cosa en moviment, però en un ordre,
sotmès a una expressió creadora formalment irreprotxable. Alomar convertí
aquest ordre en una norma indefugible, en una forma de creació poètica; en
un poema, "IdiHi etern" (de La cclumna de foc, 1912), una noia, Eufrosina, en
tomar de la font, de bon matí, troba un noi que li prega si pot beure de la seva
Ibídem, p. .ro.
En el llibre de W. HEss, Document01
TJ4ra la comprend6n del arte modemo, Ediciones
21.
22.

Nueva Visión, Buenos Aires, 1967", p. 105.
23. Ed. d'A.-Ll. FERRER, p. 24.
24. lbidem, p. 25.
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gerra ("àmfora gentil", "hídria nacarina"); els dos últims tercets del sonet
Becteixen la voluntat que el poeta té d'eternitzar el moviment que és la elau
del poema, quan el noi beu de la gerra tan clàssicament aHudida, abaM:
Surava per l'espai una ona d'harmonia,
el braç marmori, nu, dels plecs flotants sorgia
i en el fresquívol raig obrint el llavi ardent
l'incògnit vianant de ruta misteriosa
la gerra temptatriu alçava amb mà golosa
i amb l'àvid gargoteig bevia llargament.
Si entre el noi i la noia l'objecte del poema és el poema, o la poesia, o sigui
l'àmfora, l'aparença del poema és, potser, farnassiana, però el seu tema, el moviment fixat, tendent, doncs, a l'infinit, pero en un ordre, en una forma de creació poètica, això es pot gairebé dir amb paraules de Boccioni, que "tutti g1i
oggetti tendono verso l'infinita mediante le loro linee-forze... Noi interpretiamD
la natura dàndo sulla tela queste linee corne i princifi o i prolungamenti dei
ritmi che gli oggetti imprimono alia nostra sensibüità". Alomar acreix aquestes
característiCJ.ues en la mesura, justament, en què intenta allò que ell en deia
"heHenitzar .
De fet el que hi ha és un intent de reducció a la norma, de domini artístiç
del romanticisme i del romàntic, tremolor sense norma; i això també és llDa
mica parnassià, a la fi, almenys pel que fa a allò que el parnassianisme. deu a
Carducci: encabir la vida, el món, les coses, en un "verso in cui trema I ua
desiderio vano delia bellezza antica", com cantava Carducci a les Odi barblltlll
i Gregori Zanné recollí com a lema dels seus Ritmes (1909), un llibre ple d'ecos de
D'Annunzio, de Dante, de citacions de Virgili i de Shelley, d'ecos també de
Goethe i, sobretot, de Carducci; i ple de motius i de temes clàssics; en un poema
dedicat a Hèlena ("Comiat a la bellesa antiga") demana el poeta:
Fes el miracle! La glòria beHènica,
dolça regina, retrumfi en l'ànima!
Però el prec més definitiu del poeta és l'adressat a Cardw::ciJ:
Dóna força, potència, armonia,
als deixebles fervents que et veneren!
HeHeoisme espiritual, força i potència creadores, doncs. I fugir: fugir de to~
de temples i òe palaus, dels llibres, fins i tot, i àdhuc dels músics ("Wagner
olimpic, prometeic Beethoven") per a poder exclama11:
·
he arribat al gran clos de la Natura,
una Natura tenaç de força i de potència creadores, l'ambient tal vegada d'alguns
drames wagnerians; i és que Zanné fou traductor apassionat i so}ffcit de Wag25. En C. MAZl!:ARIOL, Pittura italiana ccmtemporanea, lstituto ltaliano ciA.rti GJaAeJae.
Bergamo, 1959, p. 19.
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ner; 26 i lector també, atentíssim, de Darío: Zanné, en efecte, mal imità la
famosa "Marcha triunfal" del poeta nicaragüenc ("Triomfals resplendeixen al
sol virolades banderes I i puja pels aires la veu estrident dels clarins..."), segons
demostren algunes coincidències lèxiques i el ritme constant, també amfíbrac,
del poema de Zanné.
Ritmes és un llibre de poesia modernista; tardà, i d'escassa qualitat literària,
em sembla, però molt simptomàtic i representatiu. Representa molt bé l'opció
culta, antirural, cívica, del Modernisme -tot i la seva "Natura", malgrat el
seu wagnerianisme-; l'opció de Brossa i d'Alomar. Però la poesia, de totes
maneres, ens recorda més aviat l'alè de Maragall, alguna volta, i no la contenció
admirable i evidentment refinada d'un altre poeta jove que havia estat acollit
com a "noucentista": "Cavaller Guerau de Liost", com li deia López-Picó,27 que
"de la muntanya i de les gents de la muntanya i de tots els seus ornaments,
vós n'heu tinguda exquisida visió ciutadana", La muntanya tiametistes.
Quan poesia i natura són quasi la mateixa cosa, i quan a la poesia s'hi
arriba justament en haver arribat "al gran clos de la Natura", que deia Zanné,
ens trobem davant d'un alè romàntic, d'inspiració personal. I això sembla aboca'r-nos a allò que escriví en una ocasió Raimon Casellas, que "mentre no falti
personalitat, que és l'essencial, a la finalitat de l'art s'hi arriba per tot arreu",28
o sigui: el Modernisme és obert, les contradiccions són ell mateix, en canvi,
s'ímposa recolzant en un dogma: l'antinaturalisme que, per a Xènius, significa
una opció classicista que s'oposa al romanticisme (medievalisme, naturalisme)
modernista; hi ha, en efecte, un Monstre, "el nom veritable del qual és Caos
o· 'Satan, encara que els impius l'afalaguin amb la femenina apeHació de Natura ... ", i el Monstre és tirànid:
Tot allò que cau sota els rigors d'aquest monstre és forçat a dança, en
caòtica llicència; i, dançant desordenadament així, perd la forma regular
i devé matèria bàrbara i rústega. 211
Raó per la qual només pot fer-se allò que Guerau de Liost ha fet; segons una
comp1exa simbologia, la Natura ha enviat una Diablesa temptadora del PoetaErmità, però ell no ha cedit: la poesia no ha de cedir a allò que és fàcil, a la
improvisació, a l'espontaneïtat, tot i els seus encants. No. Ha de capturar la
Diablesa i fer allò que Guerau de Liost ha fet: "l'ermità de la Muntanya d'ametistes va baixar després a ciutat, amb el viu botí de la Diablesa captivada";
o sigui, contraposar civisme i ciutat, ordre, a naturalesa i anarquia. Allí, a la
ciutat, a casa del Poeta, un "solitari palau, que està protegit dels bruits externs
per dotze muralles", comença la venjança: a les temptacions de la Natura,
26. En el fons de la Biblioteca de Catalunya hi ha traduccions catalanes de Zanné de
vàries obres de Wagner: El capvespre dels déus,
Les fades, L'or del Rhen, Parcival. L'any 1893,
en un article, en referir-se, Jaume Brossa, als jo.ves progressius, "iHuminats que penseu en tea.tres independents, en homes lliures, en criteris ·oberts, en cors francs", entre llurs característiques posa la de deixar-se arrossegar, diu,
,~;pel culre a Wagner" (ed. de Marfany, p. 52=
"'L'Avenç", 11 èp., V, 13-14, 1893). Aquest cul-

te fou simptomàtic de modernisme a la Barcelona de principis de s·egle.
27. La muntanya d'ametistes, Barcelona,
1908, p. xxn.
28. En "La veu de Catahuzya", 27-IV•
1900. Citat per ]ORDI CAsTELLANos, Raimon
Casellas entre modernisme i noucentisme, "Serra d'Or", desembre 1970, cit., p. 63.
29. Aquesta citació i les següents pertanyen
al pròleg de d'Ors a la primera edició del llibre
cit. a la nota 27. Aquest pròleg no apareix a
les edicions posteriors.
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abans, corresponen ara les tortures que el poeta imposa a la forma arrencada.
d'ella, a fi de civilitzar-la, de sotmetre-la a norma; tenir de la Natura, doncs, com
deia López-Picó, sense l'abundor exuberant i simbòlica de d'Ors, una "exquisida
visió ciutadana".
La paraula és el mitjà de la poesia; cal ser exigent amb èlla, amb una
exigència de perfecció gairebé científica, perquè la poesia -dixit d'Ors- és
com la glicerina, que "arriba a viure quan assoleix el perfecte estat de cristall";
la perfecció, sí, i no l'espontaneïtat ni els arguments romàntics, fan viva la
paraula, la poètica. Som a les antífodes d'aquell bell Elogi maragallià de la
paraula quan d'Ors escriu, pontifica :
devem pensar que la Paraula no ha estat mai viva; però que acàs un jorn
ho devingui quan, de tan perfecta, ja tots el seus elements ~renguin, en
torn d'un nuCli, la forma suprema d'un esquissidíssim pohgon.
Es tracta de la famosa oposició Maragall/Xènius, o Modernisme/Noucentisme;.
l!:s probable, tanmateix, que aquesta oposició no hagi d'exagerar-se: "vostè, sen-·
se paradoxa, és més romàntic que jo",30 li escrivia Maragall en una ocasió, i més
d'un cop coincidiren d'Ors i Maragall. Després de la mort d'aquest últim, i a
p~opòsit de La ben flant~da, obra ~es proves.. d'impremp~a de la .qual co;i:regia
a Ors quan Maragal mona, va escnure que aquella nma que vmgué al món
vora ta despulla ... , avui, un 9-uart de segle transcorregut, porta encara als ulls ...
una guspira d'aquell foc m1stic que cremava en eiS ciris de la teva ca¡»~lla·
ardent" .81 En el fons, d'Ors propugnava un inteHectualisme romàntic: parlava
de crista}lització de minerals, de regles d'astronomia; civilitzava, feia cieqtí:fic,
sotmès a regla, però hi havia en tot això una certa voluntat d'humanisme: ~Ji 'el
Glossari escriví, durant el mes d'octubre de 1907, sobre Cristòfor Taltabull;
·
músic noucentista:
Perquè una de les coses que donen més valor al nostre moment és qrte no
pretenem, amb insolència americana, un començar. Sinó que àspirem a
continuar alguna cosa, ja definitivament integrada en l'esperit dels hómes,
i que la barbàrie romàntica ha interromput per unes quantes generacions,
l'humanisme.
D'Ors, però, feia bé en indeterminar ("alguna cosa") aquest humanisme, perquè
no sabia ben bé de què parlava.: de norma, de serenitat, de Mediterrani, ,sí, p.e-;
rÒ en el fons i sobretot ell VOlia parlar de tradiciÓ; un neoclassicisme amb UD:a.
boirosa voluntat d'humanisme; com ha escrit Eduard Valentí, "un neoclassicisme abarrocat i ancien régime, revestit, això sí, amb formes d'una .modernitat
estrident". 32 I adduïa Valentí com a paraHel de la mena de classicisme de Xènius
noms com els de Maurras i Barrès.
·
30. Obres completes, cit., I, 969.
31. La ben plantada, Editorial Selecta, Barcelona. 1946. Sobre tota aquesta qiiesti6: A. CoMAS, Maragall i La ben plantada, cit. I també
E. }ARDi, Maragall i Ors. Dos temperaments.
Doos generacions, "Serra d'Or", 11 èp., agost
1964, pp. 10-14.
32. La tradició c~sica en la Renaixença,

cit., p. 20. A propòsit d'aquest seu )udici.robre
Xènius adduïa Valentí unes paraules d~ Joan
Fuster en Int1'oducció a la poesia de Salvador
Espriu (S. EsPRIU, Obra poètica, ·Albertí, èditor,
Barcelona, 1962, p. XXXVI) que; d'una manera
irònica i aguda, destaquen, davant del progressisme aparent de d'Ors, la relació del seu· ideari amb el tradicionalisme del bisbe Torrq· •i Ba·
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,La ·nit del 12 d'agost de 1915 Eugeni d'Ors donà a Sabadell, amb motiu
d'vna "Exposició d'a:t nou", una co~erència, el nucli de la qual són unes paraUles, abans de monr, de Jean Moreas, que foren rebudes per Maurioe Barrés,
"antic camarada del poeta".33 Les paraules són, segons Xènius, aquestes:
:l!;coute, mon ami, je veux dire une chose ... 11 n'y a pas de classiques,
pas de romantiques. 11 n'y a pas d'anciens en art, il n'y a pas de modernes
... Tout ça, c'est des bêtises.
Jean Moréas, abans de Eronunciar aquestes paraules, havia estat "decadent"
(Syrtes, 1884), "simbolista" 4 (Cantílènes, 1886; Pèlerín passíonné, 1891), i després post-simbolista i clàssic des que, l'any 1891, fundà l'anomenada "escola romana" i preconitzà una tornada a la versificació i a les formes tradicionals.
El sentit d'aquest canvi fou teoritzat per Charles Maurras i quallà, poèticament,
en els llibres de Stances (1899-1905; VII, 1920) d'un romanticisme -soledat,
vellesa, tristor ... - que prova d'amagar-se sota una admirable contenció forma1.
Sobre això l'opinió de Barrès era que "un sentiment dit romantique, s'il est
mené à un degré supérieur de culture, prend un caracterè classique".35 Vista
des de :ta nostra perspectiva la frase aquesta de Barrès esdevé com una mena de
resum del.pròleg orsià a La muntanya clametístes de Guerau de Liost
Endemés, la idea central de d'Ors, durant tota la conferència, és que, en
art, !Valia. bellesa: vell o nou, _però bell, ha d'ésser l'art; i fins això ho podríem
dir amb paraules de Maragall, quan matisava i aportava algunes precisions
al tarnòs pr~jecte orsià d'una "galeria cívica de catalanes formoses", bo i demanant i recomanant que no caigués, tot allò, en un "helenismo ... un poco aristofamco'"', i proposant (pensada genial!) que el certàmen fos fet sobre retrats que
haurien de tenir cinquanta anys: "la hermosura fué, la belleza queda". 36 Unamuno diria aquí allò tan seu, "la estética os ahoga, levantinos", i potser caldria
_
donar-li la raó, almenys en aquest cas.
Hi ·ba moltes menes d'humanismes i de pseudo-humanismes, i a cada una
d.'~tes menes hi ha distints camins que hi menen; com li recordava Maragall
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"Unos vamos por el sentimiento a la idea, otros van por la idea al sentimiento; si en el camino nos encontramos, ¿hemos de reñir? ¿No veís que
andamos y venimos haciendo camino por lo mismo?" 3 '~'
i si en tt1gnna cosa no hi ha diferència entre Maragall i Xènius, això és en la
miftda d'ambdós plena de Mediterrani, en el paisatge i en la bellesa, especialges. \'".aenti recorda que Ferran i Mayooral -autur, M 1DàS9a a.fortunat, de la Poètica i la Constituci6 dels atenesos d'Aristòtil a la Fund. Bernat Metge- era deixeble de d'Ors i exposà, amb
el seu classicisme aproximadament reaccionari,
4èl!prés, els resultats del classicisme quimèric,
~ .l'estrident modernitat, d'Eugeni d'Ors. Sobre el classicisme de Ferran i Mayoral vg., en
el mateix núm. del B.I.E.H. (cfr. n. 4), la
i ·llllMtanciosa nota de MoNTSERRAT JuFREn., l"erran i Mayoral, traductor de LlucUl,

a-

PP• J5.&'7'.

33. Publicada a "Vell i nou", números del
15 septembre i 1 octubre de 1915.
34. Segons el famós manifest que va sortir
en el suplement de "Le Figaro" de 18 de septembre de 1886.
35. Citat per P. TuFFRAu, en el vol. G.
LANSON, Histoire de ls littérature française
(1850-1950 per Paul Tufkau), Hacbette, Paris,
1953, p. 1.132.
36. Aquests textos, amb d'altres referents al
mateix assumpte, citats per A. CoMA&, Msragflll '
La ben plantada, cit., pp. 270-271.
37. Obres completés, cit., Il, 836.
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ment la femenina. Si el Noucentisme fou un somni cívic, com una utopia, abans
d'accentuar el seu nacionalisme,3 s la utopia que encarnà era estètica, plena de
llum de Mediterrani, nascuda allí on una dona "ha florit, més alta que les altres,
en aquests dies de calda i d'or, dins un humilíssim lloc d'estiueig, tot petit, i
tot bfanc, vora l'amplitud i la blavor del Mediterrani". 3~ Per a aquesta dona
ens arriben encara, ressò de temps passats, els bells mots que escrivi, en el seu
elogi de la pagesa catalana, Josep Carner, l'alt poeta:
Mai no sabràs que dins la gleva amiga
jeu enterrada una deessa antiga
que et vetlla encara, compassant-te el gest.
Mots que bé poden resumir el quimèric somni classicista del Noucentisme.
C. MmALLES
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38. L'accentuació del nacionalisme havia començat, d'alguna manera, amb els regeneracionistes modernistes, com hem vist, però els artistes que, en ple Noucentisme, exemplifiquen
millor aquest nacionalisme clàssic i italianitzant
s6n Torres Garcia {cfr. n. 8) i Josep Aragay,
pintor i ceramista important a qui Eugeni d'Ors
encarregà, l'any 1911, la direcció plàstica
de l".Almanac dels Noucentistes". El seu viatge
a Itàlia {191&.1917) influi de manera decisiva en
les idees d'un llibre fonamental, normatiu, que
"La Revista" publicà en 1920, El nacionalisme
de l'art. Cfr. A. CIRICI, La plàstica noucentista,
"Serra d'Or", agost 1964, cit., p. 23, i d'a·
quest mateix critic, l'article corresponent a la
veu Aragav de la GTan Enciclopèdia Catalana,
Edicions 62, Barcelona, 1970, 11, pp. 335-336.
En el número 32 de "Vell i nou" {1 septem-

bre 1916) hi ha una critica, sense signatura
d'autor, del seu llibre La pintura contemporània,
que precisa, tímidament, la posició de crltic
"dogmàtic" d'Aragay. Però el director d'aquesta revista, Romà Jori, critic típicament noucentista, havia ressenyat, amb inte~ i elogi, les
seves exposicions de ceràmica ("Vell i nou", 15,
15 desembre 1915, pp. 8-10) i de pintura {ibidem, 17, 15 gener 1915, pp. 8-10). No cal dubtar que l'obra d' Aragay reflecteix perfectament,
pel que fa a la plàstica, els ideals del Noucentisme. Tal com fa notar Cirici (La prmtica noucentista, cit.), aquesta estètica nacionalista .t6
un "pendant" lògic, la reforma de Pompeu Fabra. I és una dada no gens negligible.
39. EUGENI n'ORs, La ben plantadD, oit.,
p. 20.

