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Noucentisme, cultura i identitat

Després dels nombrosos malentesos gene-
rats pel Noucentisme en les últimes dècades
(de Jordi Pujol a Josep Murgades, de Xavier
Pericay i Ferran Toutain a Hèctor Bofill),
potser ha arribat l’hora de mirar-nos la cara
d’aquesta nostra Gorgona i de començar a
fer net. Quan els grecs deien que no es
podia mirar la Medusa perquè la seva vi-
sió et deixaria de pedra, això no entrava
en conflicte amb el fet que és finalment a
través de l’espill de l’escut que la mirada
de l’home l’enfronta. Ni tampoc aquesta por
mítica als miralls i a la mirada en la cultu-
ra grega entraven necessàriament en con-
tradicció, en aquesta mateixa cultura, amb
el dictum socràtic del coneix-te a tu mateix.
El mite de la Gorgona és el mite de la cosa
que no pot o no vol ser mirada en el con-
text d’una racionalitat humana que dema-
na una visió cada cop més preclara;  és
sobretot un mite sobre la mirada de l’home
que no pot o no es vol reconèixer en l’hor-
ror de la seva pròpia identitat. Tenim amb
el Noucentisme un problema mític i un con-
flicte d’identitat que no sabem com resoldre,
i que els estudis, l’estètica i la ideologia
noucentistes ens recorden, d’una generació
intel·lectual a una altra, en les seves més
vives implicacions.

El Noucentisme va ser un moment o un
moviment cultural que a l’inici del segle
passat va «ordenar», és a dir, va organit-
zar i manar i encarregar de manera deci-
siva —encara que no ens agradi— la polí-
tica cultural i el sistema institucionalitzat de
producció cultural d’aquest país. És un
model possible i no gaire diferent del ma-
teix sistema d’institucionalització de la cul-
tura que vivim a hores d’ara, per molt que
s’hi escarrassin o vulguin dissimular de ve-
gades els diversos creadors-funcionaris de
les diverses comissions i institucions de la

Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona o les
lletres catalanes, que —no ho oblidem—
gràcies a aquestes estructures poden en part
realitzar la seva activitat. És també, com
molts actes fundacionals de la cultura, un
acte de violència cultural i de violència de
classe. Però tot això necessita ser abraçat i
matisat des d’una racionalitat crítica i his-
tòrica, i no des de la confusió entre valors
compartits i interessos propis, o si voleu,
d’una manera epistemològicament més cla-
ra, des de la confusió entre el que és la
(gran esfera de la) cultura i el que és la
(pugna per la) identitat precisament perquè,
com molt bé saben els estudiosos d’aquest
període, durant l’època del Noucentisme es
tendeix a confondre l’estructura de relaci-
ons entre aquests dos nivells. Les analogies
entre present i passat tampoc no ens han
de fer oblidar que, malgrat el fonament
mític que la cultura catalana contemporània
pot trobar en èpoques com la noucentista,
els seus valors —encara que no tots els seus
mecanismes— han estat afortunadament
superats o com a mínim lleugerament millo-
rats per la racionalitat  democràtica. Per bé
o per mal, com a la Grècia antiga, els mi-
tes no poden ser mai totalment abandonats
en el procés d’emergència d’una racionali-
tat moderna i d’una societat democràtica.

Les diverses apropiacions recents que
s’han fet o es fan de vegades del Noucen-
tisme en el discurs públic denoten en alguns
casos una alarmant manca de rigor —que
no d’esperit— crític i històric respecte
d’aquestes qüestions. En les crítiques o dis-
cussions a favor o en contra de l’estètica i
la ideologia noucentistes —com si es po-
gués estar a favor o en contra d’un fet his-
tòric i cultural ja passat— es repeteix sovint
la confusió entre present i passat, cultura i
identitat, les parts i el tot. El que és impor-

tant notar aquí és que precisament part de
la ideologia del Noucentisme consisteix a
naturalitzar, és a dir, a ideologitzar la re-
lació entre cultura generada i identitat sen-
tida: és perquè generem una determinada
cultura que sentim suposadament viva una
identitat determinada i perquè sentim viva
aquesta suposada identitat concreta que hi
ha una cultura determinada que s’ha de
generar. El Noucentisme realitza aquesta
operació ideològica com ho va fer la resta
de moviments culturals que des del final del
XIX han marcat la renaixença catalana,
amb una peculiar inflexió respecte dels
moments com el Modernisme o la Renaixen-
ça, i és mitjançant l’ús institucional, de la
literatura i la llengua i la cultura en gene-
ral com a sistemes, per a imposar uns certs
valors. Repetir el ben anomenat malentès
del Noucentisme consisteix no a estar inte-
ressat intel·lectualment per aquesta època,
sinó a esborrar o dissimular o oblidar
ideològicament en el present o en el pas-
sat el caràcter històric i socialment constru-
ït d’aquesta institucionalització del fenomen
cultural al nostre país. Un fenomen del qual
a hores d’ara, atesa l’enorme capacitat
d’absorció ideològica i material de la cul-
tura contemporània, tots els productors cul-
turals en són inevitablement partícips, se-
gons els noucentistes ens van ensenyar.

Encara resulta més important tenir pre-
sents aquestes mínimes consideracions crí-
tiques i històriques quan veiem la dolça
ingenuïtat amb què enguany es publiquen
llibres i estudis com els que aquí es resse-
nyen. La recent aparició de dos magnífics
volums il·lustrats dedicats a l’art gràfic i a
la publicitat d’aquella època (L’art gràfic al
Noucentisme, de Santiago Estrany, i Els
artistes catalans i la publicitat 1888-1929,
de Ricard Mas), més de 1.200 pàgines
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dedicades al bo i millor de la creació visu-
al d’aquell moment, ens recorda la riquesa
dels referents del patrimoni que estem trac-
tant. Però el que és alarmant aquí és que
aquestes prolixes recopilacions i ordenaci-
ons biogràfiques de material gràfic apare-
guin mancades de qualsevol anàlisi ideolò-
gica dels seus continguts. De nou, el Nou-
centisme ens para el parany del mite cele-
brador: o és una Gorgona o és un ideal
d’identitat. Pace els crítics aferrissats del
nostre període, molts altres estudis filològics
dedicats al Noucentisme en les últimes dè-
cades repeteixen un discurs entotsolat en la
recerca de la troballa filològica, però man-
cat de qualsevol voluntat desideologitza-
dora.

Com podrien ser aleshores un estudi i una
visió i un discurs públic més acurats del
Noucentisme? El pla de treball dels filòlegs
marxistes dels setanta se’ns queda ara pe-
tit. Però no potser per la seva estretor de
mires, sinó precisament pel poc o molt que
ha estat assolit des d’unes visions que esta-
ven caricaturades i encaixonades en un pro-
grama marxista inaplicable en la pràctica
sobre el terreny a investigar. El gir hermenèu-
tic produït en les ciències socials, la història,
els estudis literaris i l’antropologia post-
moderns suggereix que el mètode de treball
—si és que cal que hi hagi un mètode—
hauria d’estar basat precisament en la inver-
sió del principi metodològic que existeix una
metodologia, per exemple, marxista, a apli-
car. Per dir-ho d’una manera simplista però
potser aclaridora: potser el que cal és pre-
guntar primer què és el que en el present l’ex-
periència de la cultura (catalana) contempo-
rània ens ensenya i a partir d’aquí tractar
d’investigar com hi hem arribat.

L’objectiu és mostrar que la cultura en la
seva totalitat és el text a ser llegit (i no

només uns suposats objectes literaris privi-
legiats que fan el cànon de l’estètica nou-
centista) i que aquest gran text cultural és
susceptible de ser descodificat i interpretat
en els seus significats oposicionals o inver-
sos, en les seves tensions i contradiccions,
com ho poden ser els mateixos textos lite-
raris. Un estudi històric i crític d’aquesta
mena —perquè, vulguem-ho o no, no estem
parlant només d’un objecte literari o artís-
tic— condueix necessàriament a un nou
historicisme cultural, a una nova visió de la
nostra història, sense abandonar ni perdre
de vista algunes de les ambicions que la
crítica (d’inspiració) marxista ens aportava,
ja que, encara que això pugui sonar una
mica passat de moda, aquesta és l’única
que compta amb els instruments necessaris
per revelar el caràcter polític, els mecanis-
mes d’estructuració i opressió social, rere
aquell esplèndid moviment cultural.

Un estudi d’aquesta mena abandonaria
d’una vegada la dominant perspectiva es-
teticista, i en algun cas les polèmiques fal-
sament plantejades, sobre el famós pas del
Modernisme al Noucentisme, o sobre el
molt discutit elitisme estètic de la poesia
carneriana, o sobre el paper de diversos
factòtums culturals en la creació d’un idea-
ri més o menys unitari per als artistes de
l’època, i es dedicaria en canvi a connec-
tar l’emergència i èxit noucentista de cer-
tes idees estètiques amb els discursos soci-
als del moment, amb el sindicalisme o amb
els protofeixismes anteriors i els feixismes
posteriors a la Guerra Civil. O mostraria  la
supressió i manipulació de diverses subcul-
tures polítiques, de classe i de gènere se-
xual, per part de les elits hegemòniques,
mitjançant una cultura estètica que eradica-
va i dissimulava les violentes diferències
socials en simbòlics ideals d’estabilitat i

bellesa, revelant amb això les enormes ten-
sions i contradiccions inherents al propi
paradigma noucentista entre els seus repre-
sentants.

Voldria poder donar molts més exemples
sense haver d’entrar necessàriament en el
privilegi excloent de la dada historiogràfi-
ca, sovint utilitzat de manera tan poc demo-
cràtica pels estudiosos i especialistes en li-
teratura  o història catalanes. Però preferi-
ré acabar amb una afirmació i unes pregun-
tes que volen ser paradigmàtiques de la
mena d’investigacions polítiques, històriques
o ideològiques que veritablement ens hau-
rien d’inquietar: com és que ningú encara
no ha explicat per què la nostra gran al·-
legoria nacional, el famós llibre orsià de La
Ben Plantada, fa servir els discursos de la
raça i del gènere per inventar la pàtria
catalana a la manera noucentista? Quina
era la cultura femenina i la relació de les
dones amb la política i la cultura escrita i
literària  al Noucentisme rere la imposició
de cànons de bellesa i de llengua literària
basats en el món femení? Com és que en-
cara no han estat investigades les connexi-
ons d’aquella al·legoria política fundacional
amb el discurs coetani de les nacions i la fi
del model d’imperialisme colonial que con-
dueix a la Gran Guerra, un discurs que va
ser tan ben assimilat pels nacionalismes
menors i encara és viu a nivell cultural en
casos com el català? Fins a quan l’especifi-
citat o localitat amb què es volen construir
moviments culturals com el Modernisme o el
Noucentisme a casa nostra ens impedirà
entroncar-los amb hipòtesis i processos his-
tòrics que afecten tota la modernitat euro-
pea i posen les bases d’on hem arribat
avui?
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