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xisteix, en la història
cultural d’occident,
un abans i després
de Nietzsche. La
cita de Valentí Puig
no és ni casual, ni
gratuïta. Quin altre
autor exemplifica

millor que ell la crisi de la moderni-
tat? D’una banda representa el final
d’una etapa, la del racionalisme ex-
pansiu i confiat en les seues possibi-
litats de progrés indefinit, de l’altra in-
augura la crisi ideològica i moral en
la qual estem encara instal·lats.

D’entre els escriptors contempora-
nis que el modernisme volgué incor-
porar al seu projecte cultural, Nietz-
sche és, sens dubte, el de més profun-
da petjada en la cultura europea
contemporània. Ni els messiànics Car-
lyle o Emerson, ni l’individualista i vo-
luntariós Ibsen, ni Tolstoi i el seu anar-
quisme cristià, ni el naturalisme de
Zola o el simbolisme de Verlaine: cap
no deixà una estela tan brillant ni tan
profunda. En l’atmosfera expectant de
l’Europa de finals del segle XIX, la seua
obra dinamità els fonaments de la cul-
tura occidental –el cristianisme, la de-
mocràcia, la metafísica, el socialisme–
alhora que gosava somiar amb noves
formes de vida. La lucidesa implacable
en l’anàlisi dels símptomes de la deca-
dència d’Occident anava acompanya-
da d’una inèdita i desmesurada fe en
la vida, que exalçava fins a límits so-
brehumans la voluntat d’autosupera-
ció. Dos foren els principals mites amb
què pretengué conquerir el cor dels
descreguts del cristianisme: el de
l’etern retorn i el del superhome. Mites
de reminiscències paganes, podero-
sos i provocadors, que no sempre
foren ben interpretats, tal com demos-
tra la demoníaca lectura que en feren
els nazis. Mites que encara avui ens in-
terroguen, rocosos i enigmàtics, amb
la seua rara eloqüència.

En certa manera, Nietzsche no és
més que un fill radical de la Il·lustra-
ció, no féu més que acabar la feina
iniciada per Voltaire: dur fins a les úl-
times conseqüències la crítica de les
mistificacions i els dogmes que ama-
gava no sols la tradició cristiana, sinó
el propi pensament il·lustrat. Apren-
gué en La Rochefoucauld a desconfi-
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ar de les virtuts, al darrere de les
quals s’amaguen tot sovint vicis in-
confessables. “Les nostres virtuts no
són, la majoria de les vegades, sinó
vicis disfressats”, digué el moralista
francés, i el filòsof alemany s’esmer-
çà a aplicar despietadament aquesta
màxima. En la lectura nietzscheana,
les virtuts cristianes no és que siguen
hipòcrites, és que atempten contra el
més sagrat: la vida.

Una volta desautoritzat el fonament
diví de l’existència, ja res no pogué atu-
rar la tasca crítica. Amb la mort de Déu
moriren les veritats considerades ina-
mobibles al llarg de segles, i el vell edi-
fici dogmàtic s’ensorrà com un castell
de cartes. Aleshores restà obert el joc
d’interpretacions. La veritat no és més
que una il·lusió, un mirall creat per
l’hàbit i per les inèrcies del llenguatge, i
una de les principals tasques del filòleg
serà la d’esbrinar, genealògicament, els
orígens i l’evolució de l’engany. D’això
se n’ha dit també deconstrucció, i és un
dels aspectes més perdurables de l’he-
rència nietzscheana.

El seu pensament polític
Potser l’aspecte més escabrós de
l’obra de Nietzsche siga el seu pensa-
ment polític, o més exactament, les in-
terpretacions que se n’han fet. El seu
individualisme, la seua crítica al pen-
sament igualitarista democràtic, ha
sigut apropiat tant per l’extrema es-
querra –anarquisme– com per l’extre-
ma dreta –feixisme–. Ja sabem que el
cas límit de manipulació el protago-
nitzà el nacionalsocialisme alemany, i
aquesta fou la causa del descrèdit en
què caigué durant molts anys, fins que
en la dècada dels seixanta escriptors
francesos com Bataille, Blanchot,
Klossowsky, Deleuze, Foucault o Der-
rida emprengueren la seua revalorit-
zació com a pensador imprescindible
de la contemporaneïtat.

Bona part del poder de fascinació
de l’obra de Nietzsche rau en el seu
estil. Un estil premeditadament am-
bigu i paradoxal, que viu de les seues
contradiccions, i que suscita, doncs,
les més diverses interpretacions.
Nietzsche inaugura l’estil filosòfic de
la postmodernitat, basat en el frag-
mentarisme, en l’escriptura aforísti-
ca. Tots els assagistes posteriors en
són, poc o molt, hereus. Fins i tot els
que el denigren. El seu estil, poètic i
lúcid alhora, renovador indiscutit de
la literatura alemanya, contribueix al
seu atractiu, però si no ens parlara de

temes essencials, si no haguera sabut
incidir en els temes crucials del seu
temps –del nostre temps–, no ens
diria res.

Del que hem expressat fins ara no
seria dificil col·legir l’interès personal
que ha impulsat la redacció d’aquest
assaig. Un interès que neix de les lec-
tures de l’adolescència, i que ha anat
madurant en els anys universitaris,
primer com a alumne i després com
a professor. La meua dedicació a la li-
teratura contemporània féu inevita-
ble la trobada amb la figura de Nietz-
sche. El primer autor amb qui el vaig
acarar fou Agustí Bartra, dintre del
marc general de l’estudi del seu ima-
ginari. El llibre La imaginació compro-
mesa. L’obra d’Agustí Bartra, publi-
cat el 1999, és, doncs, el punt de par-
tida d’aquest periple. Després, de
manera natural, van sorgir un parell
d’articles dedicats a resseguir el dià-
leg que, amb Nietzsche, mantingue-
ren Joan Fuster i Llorenç Villalonga,
que com la resta del material anteri-
or he reciclat per tal de confegir
aquest llibre. Fou en aquest punt que
em vaig adonar, que se’m va imposar,
que havia de dedicar un llibre a dibui-
xar la dilatada i laberíntica presència
de Nietzsche en les lletres catalanes.
Un llibre que encara estava per fer, i
que constituïa una llacuna vergonyo-
sa. Hi havia, és clar, valuosíssims es-
tudis parcials, però mancava una
obra que donara una visió global de
la seua recepció. La tasca, ho he de
dir, m’aclaparava, i per sort vaig rebre
un esperó decisiu quan l’any 2002 la
Institució de les Lletres Catalanes em
concedí una subvenció per estudiar
la recepció de Nietzsche en el moder-
nisme català, del qual sortí l’article
“Pompeu Gener i la revista Joventut”,
i una gran quantitat d’informació que
ara ix a la llum.

Orientació assagística
El tema dóna, certament, per a una
tesi doctoral que resseguira de mane-
ra minuciosa i exahustiva la recepció
de Nietzsche en la literatura catalana.
Però no és aquesta l’orientació que he
volgut conferir al meu treball. Sense
renunciar a l’estudi dels principals cai-
res i metamorfosis dels tòpics nietz-
scheans, ni a l’estudi dels escriptors
més destacats que prengueren part
en la commoció intel·lectual que sus-
cità la seua obra, he optat per una ori-
entació assagística, o si més no fron-
terera entre el rigor de l’estudi acadè-
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mic i la llibertat interpretativa i d’estil
de l’assaig, amb la intenció d’apropar-
me a un públic no necessàriament es-
pecialista, sinó senzillament interes-
sat pel debat de les idees.

L’entusiasme vital
Potser la paraula clau de la recepció
nietzscheana siga el vitalisme, l’entu-
siasme vital. En el modernisme, època
fundacional de la seua recepció, quan
encara era recent la seua mort, aquest
fou el tòpic dominant, i així ho certifi-
cà el número especial que la revista
Serra d’Or li dedicà el 1970, El moder-
nisme, un entusiasme. Un entusiasme,
però, que no desaparegué amb la fi
d’aquest moviment, sinó que es per-
llongà en el temps, amb les inevita-
bles mutacions que els canvis histò-
rics imposaven. D’ací ve el nostre títol:
Història d’un entusiasme. També hi ha
influït, no cal negar-ho, la pròpia ex-
periència lectora, que va des de l’en-
lluernament adolescent fins a les ine-
vitables erosions i els distanciaments
que l’edat comporta. Siga com siga, el
període modernista és, sens dubte, el
més ben codificat. Els estudis de So-
bejano, Marfany, Valentí Fiol o Cacho
Viu, entre d’altres, amb la figura de
Joan Maragall com a protagonista in-
discutible, constitueixen una base
molt sòlida per a comencar a treba-
llar. Conforme ens endinsem en el pe-
ríode noucentista i en els anys vint i
trenta, hi ha un més ampli marge in-
terpretatiu, atès que la petjada nietz-
scheana està més mal estudiada, tot
i que els papers de Bilbeny i Castella-
nos ens han estat d’un gran ajut. La
postguerra i els anys setanta, en
canvi, són un territori pràcticament
verge, on hem hagut de caminar tot
sovint a soles, i això potser explique
les possibles marrades en què hàgem
pogut incórrer.

Una part de les energies que hem
dedicat a aquest assaig va encamina-
da a desbrossar el territori sobre el
qual es mou la historiografia nietz-
scheana. De vegades s’ha usat el nom
del filòsof alemany com un comodí
interpretatiu, sovint buit de contin-
gut. Quan Enric Jardí l’aplica a Cristò-
for de Doménech, per exemple, què
ens vol dir? Parla del seu esperit
rebel, de l’anticristianisme? Un altre
exemple de vaguetat conceptual, ara
amb un fort component ideològic de-
nigratori, el trobem en Marfany, quan
parla de les “manies nietzscheanes”
de Frederic Pujulà i Emili Tintorer.

Una constant en la història de la re-
cepció nietzscheana a les lletres ca-
talanes és la seua major incidència en
la literatura d’idees més que no en la
d’imaginació. Cosa, al capdavall, ab-
solutament previsible, per tal com es
tracta d’un filòsof. També crida l’aten-
ció el fet que en algunes de les seues
mostres més rellevants –Maragall,
D’Ors, Fuster...– ens trobem una lec-
tura a contracor: no van poder evitar
enfrontar-se al seu llegat, però sem-
pre des d’un major o menor grau
d’antipatia intel·lectual, de divergèn-
cia de tarannà, que en molts casos
amagava una confessada fascinació.
És clar que el component cristià re-
sulta de vegades determinant en
aquesta divergència. Un component
que va unit, indefectiblement, a pos-
tures conservadores. Però també des
de l’esquerra, tot i que de manera ex-
cepcional –és el cas de Fuster–, li sur-
ten opositors. Potser les lectures més
pròximes a l’esperit del solitari de
Sils-Maria, les més cordials, foren la
del jove i abrandat Puig i Ferreter,
que hi troba una ànima germana; les
incendiàries incursions aforístiques
de Salvat-Papasseit, la d’aquest reac-
cionari de cor anarcoide que fou
Josep Pla i les aproximacions en clau
poètica d’Agustí Bartra.

Una marginació repetida
En alguns casos –pense en Fuster, en
D’Ors o en Bartra–, la importància real
de la petjada nietzscheana és molt
per davall de l’espai que l’autor –i
com a conseqüència la crítica– ha de-
dicat als seus escrits. La mala fama
que el filòsof de Röcken arrossegava
des del modernisme, amb el terrible
episodi nazi pel mig, deu ser al darre-
re d’aquesta repetida marginació. Un
altre factor determinant en aquesta
història és l’afrancesament general
que també des del modernisme ençà
regna en la cultura catalana. I de poc
hi ha valgut –o potser sí?– que siga el
més francès dels filòsofs alemanys.
Des de la talaia de les lletres catala-
nes, la cultura germànica és vista, so-
vint –Villalonga i Fuster, ací, van de
bracet– amb reticències. D’entre els
creadors actuals, Enric Sòria en cons-
titueix la principal excepció.

I bé, ací començà aquesta història.
La història d’un entusiasme anome-
nat Nietzsche. Després d’ell, mal que
li pese a Valentí Puig, el món ja no
tornà a ésser el mateix. Tampoc la li-
teratura catalana.❋
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