
Resum:

A partir de l’anàlisi comparativa de les idees transmeses per Pompeu Gener i Joan Maragall en alguns dels seus escrits més 
remarcables referents a la qüestió nacional, aquest article explora les tensions paradigmàtiques produïdes a finals de segle XIX 
des de diferents prismes que obeeixen a un mateix fil roig. La conceptualització de la nació incorpora un llenguatge prestat del 
vitalisme finisecular en voga. La codificació nacionalista integra principis propis d’un regeneracionisme teòric que assimila la nació 
a un ésser viu amb els seus cicles de creixement i decadència, amb la jerarquia funcional intrínseca entre les parts que formen el 
tot. La definició del model de societat s’impregna d’un elitisme aristocratitzant. Finalment, el rol que l’intel·lectual hi havia de jugar 
es mou contradictòriament entre el messianisme i la menys heroica professionalització. L’exploració d’aquests aspectes es situa 
en el context de la formació del llenguatge catalanista modern i ens permet analitzar continuïtats i discontinuïtats amb el present, 
pel que fa a la diferenciació Catalunya-Espanya i el paper exercit pels intel·lectuals com a grup social.  
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Abstract:

Joan Maragall and Pompeu Gener strongly influenced Catalan Modernism as intellectual models. Analysing the ideas they 
maintained in some of their most remarkable writings referring to the national question, this article aims to consider the paradigm 
shifts in the late 19th century from different points of view subsumed in the same ideological frame. The idea of nation incorporates 
new perspectives from vitalist philosophical currents. Nationalism integrates the biologic principle of regeneration, defining nations 
as if they were living beings with their growth and decline cycles, with their intrinsic functional hierarchy between the parts forming 
the whole. Aristocratic elitism imbues views on society and democracy. The role played by intellectuals oscillates contradictorily 
between messianism and a less heroic professionalization. The exploration of these issues is set in the context of the formation 
of modern Catalan nationalism and allows us to analyse historical continuities and discontinuities, concerning the differentiation 
Catalonia-Spain as national subjects and the role intellectuals play as a social group.
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1. Introducció 

Pompeu Gener i Babot és una figura relativament desconeguda del món intel·lectual i artístic de les 
darreres dècades del segle XIX i les primeres del segle XX. Tal vegada la seva fama de bohemi impre-
sentable i desendreçat, alimentada en bona part pel catalanisme conservador i el Noucentisme, con-
tribuí al fet que cristal·litzés la imatge d’un personatge grotesc sense cap tipus d’interès historiogràfic. 
Tanmateix, el seu pensament tingué una certa repercussió en la intel·lectualitat modernista, no tant per 
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l’originalitat i potència dels seus raonaments, com pel paper que juga com a difusor, divulgador i vulga-
ritzador de les corrents artístiques i filosòfiques europees coetànies. 

 
Enlluernat pel positivisme francès (Taine, Littré, Renan) després d’entrar en contacte amb els cercles 
intel·lectuals parisencs a finals de la dècada dels setanta, incorpora al seu bagatge intel·lectual el dar-
winisme social i l’evolucionisme de Herbert Spencer. Ja a principis dels noranta, el seu interès bascu-
larà cap al nou vitalisme de Friedrich Nietzsche, del qual és un dels introductors a la península ibèrica, 
juntament amb Joan Maragall. Atès que el modernisme pren com a referència el món intel·lectual i 
artístic parisenc («C’est toujours du nord que nous vient la lumière», com diria Maragall) i com a divisa 
la necessitat de modernitzar la cultura catalana, la connexió amb els ambients culturals i intel·lectuals 
parisencs dona l’oportunitat a Peius –com es coneixia Pompeu Gener popularment– d’esdevenir re-
lativament influent. Entra en contacte directe amb grups intel·lectuals modernistes i esdevé un dels 
principals animadors de la vida cultural barcelonina. Aquesta relació culmina amb la col·laboració amb 
el grup de L’Avenç i en revistes com Catalònia, Setmana Catalanista i Joventut, de signe clarament 
regeneracionista i vitalista.

Més reconeguda és la posició determinant de Joan Maragall com a referent del modernisme català. 
Des de la tribuna del Diario de Barcelona –amb una posició més moderada i elitista, que intentava 
conciliar les ruptures paradigmàtiques fin-de-siècle amb la línia conservadora del mitjà– i les seves 
col·laboracions en revistes com L’Avenç o Catalònia, predica la necessitat d’una modernització cultural 
i cerca, com Gener, referents teòrics i filosòfics per prosseguir en aquesta divisa. Tanmateix, si les 
influències que alimenten Gener formen una mena d’aiguabarreig conceptual que el porten a posicions 
originals tot i que molt sovint insostenibles, l’obra de Maragall organitza aquestes tensions d’una 
manera més lineal i coherent. Si la influència de Nietzsche en Gener es sintetitza de forma eclèctica (i 
poc sistemàtica) en un regeneracionisme vitalista de tonalitats més polítiques que plasma sobretot a 
les planes de Joventut, Maragall prendrà del filòsof alemany el seu vessant més líric i místic –es poden 
entreveure certs paral·lelismes entre el Zaratustra i el mite arnaldià– i hi pouarà el concepte del sentit 
de la terra, central en un cert relat mitològic i vitalista de la catalanitat (Bilbeny; Castellanos).

Ens trobem en un període històric marcat per l’existència de cruïlles decisives derivades de múltiples 
tensions. D’una banda, hi ha les tensions paradigmàtiques produïdes arran de l’arribada i difusió 
de teories i tendències que qüestionen els postulats racionalistes. D’altra banda, es duu a terme la 
codificació d’un catalanisme assumit transversalment, però travessat per línies de fractura ideològica, 
en la qual l’intel·lectual pren partit. Finalment, hi ha la cruïlla a què es veu abocada una intel·lectualitat 
cada cop més conscient de la seva influència, que es mou entre dos pols. Tanmateix, entre la difusa 
rebel·lió antiburgesa dels anys de l’Avenç i del primer modernisme i la submissió a la maquinària política 
de la Lliga existeixen una sèrie de tensions que cal esclarir entorn el paper que havia de protagonitzar 
l’intel·lectual com a subjecte.1 

1  Sobre l’oposició entre el model intel·lectual independent i modernista del grup de L’Avenç i el Noucentisme vinculat a 
la Lliga Regionalista, cal veure Marfany (Aspectes) el qual rectifica anys més tard aquestes tesis, llimant les diferències entre les 
tendències intel·lectuals vinculades al catalanisme (La cultura).
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Aquesta cruïlla existencial de la intel·lectualitat és la que abordarem en el present article. Ho farem a 
partir de l’anàlisi concreta de les propostes de Pompeu Gener que tenen més relació amb la qüestió 
nacional i la funció de la intel·lectualitat en la societat que s’havia de construir, establint un diàleg 
comparatiu amb les tesis que coetàniament defensava Joan Maragall.

2. Què és Catalunya? Què és Espanya? Definint essències

Un dels aspectes més controvertits de l’obra de Pompeu Gener és el racisme explícit que transmeten les 
seves obres i articles de tarannà més polític. Gener empra sovint el concepte «raça ària», especialment 
en els seus articles a Joventut, coincidint amb la seva època teòricament més vitalista i políticament 
més nacionalista. Tot i el regust völkisch d’algunes de les seves obres i articles, no és gens clar 
que pretengui justificar teòricament la dominació ni la inferioritat racial de cap grup humà; més aviat 
empra la diferenciació ari/semític per reforçar l’oposició progressiu/retrògrad, com feien alguns dels 
seus referents positivistes: Renan, Taine, però també Gobineau, Paul Broca i l’escola de la Société 
d’Anthropologie.

A Herejías (1887), Pompeu Gener fa servir diferents referents teòrics, des del determinisme de Taine 
fins a les noves corrents del darwinisme social i l’evolucionisme de Herbert Spencer, per donar suport, 
amb una etiqueta científica, al constructe teòric que dibuixa una Espanya dividida ètnicament per pobles 
amb un origen racial totalment diferent. En aquest esquema formalment racista es pot endevinar una 
oposició subjacent entre l’estat com a ens artificial i la nació com a ens natural. Segons els paràmetres 
de l’evolucionisme spencerià, l’estat obstaculitzaria el lliure desenvolupament expansiu de les nacions. 
La nació seria el producte de determinacions ambientals i de la lluita entre els diferents agregats socials. 
El progrés de les nacions –i de la humanitat– vindria associat a la diferenciació, resultant de la lluita 
entre agregats socials i nacionals. 

Cal introduir però un parell de matisos en aquest esquema. El primer és que, segons Gener, la 
diferenciació acabaria donant lloc, a llarg termini, a una convergència de les diferents nacions; sempre 
a partir de la seva especificitat i de la seva plenitud, tot havent desenvolupat lliurement i sense traves les 
seves potencialitats. El segon matís és que el concepte de raça no ve determinada tant per la biologia 
com per trets culturals, agrupant-hi una «colección de individuos que han llevado una vida común 
durante algunos miles de años [...] De modo, que raza no quiere decir diferencia animal originaria, sino 
de adaptación o de formación secular» (Gener, Cosas 263).

I reforça la diferenciació entre Castella i Catalunya en base a trets de caràcter col·lectiu que generalitza 
i racialitza. Si Espanya era una unitat política decadent, la raó no en seria una altra que el predomini 
polític que hi exercia la nació castellana. Castella hauria encapçalat, a partir del regnat dels reis catòlics, 
una època fosca en què es persegueixen la cultura i es reprimeixen les llibertats en nom del dogma 
religiós. La causa d’aquest fanatisme castellà la troba en factors d’ordre ambiental –força ridiculitzats 
ja a l’època– i en el fet que els segles de reconquesta contra els sarraïns haurien forjat un caràcter 
col·lectiu bel·licós i místic-religiós. 
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A La Cuestión Catalana (1903) aquesta diferenciació pren una forma encara més racial. El conflicte 
vindria marcat per una oposició essencial entre l’Espanya llemosina –«ària» d’origen i per tant, segons 
Gener, progressiva– i l’Espanya castellana, amb predomini d’elements «semítics» que la paralitzarien 
i la farien viure instal·lada en el passat. Malgrat les estridències racistes, si ens fixem en el rerefons de 
la teorització, la intenció de Gener és aprofundir en la identificació de Catalunya com a nació natural 
a partir de la separació conceptual respecte a Espanya –entesa com a agregat polític artificial– i la 
diferenciació caracterològica respecte a Castella. 

La diferència entre l’estat com a entitat abstracta i la nació com a ens natural –que tant influeix en el 
desenvolupament del catalanisme polític– no és fruit d’un pensament original de Gener. El que fa la seva 
teorització és reforçar-la a partir d’arguments deterministes, evolucionistes i darwinians. Tanmateix, 
podem trobar paral·lelismes evidents –si no en la forma, sí en el fons– en altres teoritzacions anteriors, 
com la de Valentí Almirall a Lo catalanisme. En efecte, hem d’emmarcar les teories de Pompeu Gener 
en un medi intel·lectual on abundava la literatura que explotava la psicologia nacional com a mecanisme 
d’afirmació identitària, a Catalunya i a Espanya. Ara bé, el fet remarcable és que Gener –encara que no 
és l’únic– pretén introduir una base suposadament científica en aquesta separació caracterològica. Cal 
tenir en compte que el racisme encara no havia estat criticat sistemàticament i, fins i tot, gaudia d’unes 
certes credencials científiques. 

La influència del racisme és notòria en moltes de les pàgines de les obres més polítiques de Pompeu 
Gener, emprat com a argument per reforçar aquesta diferenciació. Tanmateix, només prenent en un 
sentit literal les seves paraules i oblidant-nos de la resta dels seus arguments polítics i filosòfics podríem 
afirmar que Gener era un racista que pretenia justificar la dominació i extermini basats en la racialització 
de les comunitats i pobles. De fet, quan analitzem les solucions proposades pel propi autor per resoldre 
la qüestió nacional es fa difícil associar la parafernàlia racista que fa servir per fonamentar el seu 
nacionalisme a una filiació ideològica protofeixista.

Més que sostenir una potencial separació de Catalunya –que sembla la sortida lògica d’una teoria 
etnicista–, el que pretén Gener amb aquesta visió racialitzada de la qüestió nacional és propugnar una 
mena de solució federal evolutiva. Només el pacte polític entre nacions en igualtat de condicions i amb 
un horitzó de desenvolupament autònom per a cadascuna d’elles podia conduir a establir Espanya com 
a marc polític de convivència. Aquesta sortida federal al problema d’Espanya es veu, però, reforçada 
per una amenaça de dissolució: en funció d’aquest evolucionisme orgànic, en convergir Catalunya 
inexorablement amb els altres països europeus, si no s’accedia a les demandes d’autonomia política, 
Espanya es podria veure reduïda a Castella:

 
Si els altres països d’Espanya ens segueixen, ens aconsegueixen o ens avancen, en bona hora sigui! Anem 

endavant i d’acord, sempre junts i per la mateixa via. I si es queden endarrere, que s’hi quedin; nosaltres anirem 

avant, i avant sempre, mirant eternament cap a un estat humà superior, d’Art, de Ciència, d’Amor i de Justícia. 

(Gener, «Avant» 203)
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També Joan Maragall, abans del canvi de segle, sosté la ineluctable convergència de Catalunya amb 
Europa i l’allunyament d’una Espanya decadent. Això sí: el seu separatisme –seguint fil per randa les 
divises programàtiques del primer Modernisme- no s’aparta de la dimensió intel·lectual i de l’ambició de 
crear un àmbit cultural autònom modern, equiparable al de qualsevol nació europea.2 En tot cas, al seu 
article «La independència de Catalunya» –escrit durant l’any 1897 i no publicat (val a dir-ho)– és on més 
s’explicita aquesta voluntat de ruptura amb el que ell mateix anomenava «la morta»: 

 

 

El pensament espanyol és mort. No vull dir que no hi hagi espanyols que pensin, sinó que el centre intel·lectual 

d’Espanya ja no te cap significació ni eficàcia actual dintre del moviment general d’idees del món civilitzat. Per 

això nosaltres, que tenim cor de seguir dintre d’aquest moviment general, hem de creure arribada a Espanya 

l’hora del campi qui puga, i hem de desfer-nos ben de pressa de tota mena de lligam amb una cosa morta. (OC 

I 739)

 
 
En tot cas, Maragall deixa clar al final de l’escrit quin és l’horitzó concret de les tesis modernistes que 
defensava: no només no es planteja la qüestió de la secessió política, sinó que l’estatus polític de 
Catalunya no es considera massa rellevant, atès que el que comptava, tant per ell com per Gener, 
era sobretot el desenvolupament lliure del ser català, considerat com l’expressió d’una nació natural, 
orgànica: «El dia que la nostra independència intel·lectual siga complerta, lo demés serà lo de menos, 
i Catalunya formarà part d’Europa»  (OC I 741).

 
Ara bé, si en Peius troba la definició del subjecte nacional en la raça i les lleis evolutives –i pretén 
reforçar-lo científicament–, la perspectiva de Joan Maragall és totalment diferent. L’esperit nacional neix 
i emana de la terra. L’afirmació nacional no pretén pas recolzar-se en lleis pretesament objectives, sinó 
impregnar-se d’irracional, de sentiment, d’ànima, de mite: «El alma de un pueblo es el alma universal 
que brota al través de un suelo» (OC II 681).

 
En Maragall no trobem una teoria més o menys sistematitzada de la nació però si una forta càrrega 
regeneracionista que s’expressa en diversos sentits. Si l’ànima nacional emanava de la terra, s’acabava 
configurant en una essència col·lectiva fixa. En això també segueix la tendència a generalitzar els trets 
col·lectius: la nació és un tot homogeni absent de contradiccions i de lluita de classes. I identificant el 
«ser català amb l’amor a la llibertat» tampoc no s’allunyava gaire d’algunes teoritzacions anteriors, com 
les de Valentí Almirall, Víctor Balaguer o fins i tot Pompeu Gener:

 

Así los catalanes son rudos y expansivos a un tiempo, porque aman la tierra y el mar; y hábiles para enriquecer 

el producto de la tierra propia y lo que el mar les trae de las aguas, y no saben servir ni mandar porque todos 

2  Marfany sosté la tesi de l’assumpció d’una tasca nacionalitzadora, fruit d’aquesta voluntat de construir un àmbit cultural 
autònom, per part dels intel·lectuals modernistes a Aspectes, tesi matisada a La cultura. També Eduard Valentí i Fiol (El primer) 
i Vicente Cacho Viu (Els modernistes) havien remarcat l’autonomia amb què el grup modernista inicia el seu projecte cultural i 
nacional al marge de la burgesia.
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se sienten iguales para el triunfo por el trabajo directo; y cada uno se siente libre y siente libres a los demás, 

y todos orgullosos de su libertad, y tan celosos de ella, que repugnan cederla aun para la organización social, 

porque creyendo bastarse cada uno a sí mismo, no la sienten necesaria. Satisfacen mejor su sociabilidad 

donde menos atados se sienten por ella. Dentro de cada catalán hay un anarquista. (OC II 681)

 
La contribució de Maragall a la codificació del catalanisme és innegable: les seves imatges poètiques 
i mítiques arrelen en l’imaginari col·lectiu de forma eficaç i persistent. Dins del Modernisme s’acaba 
acceptant una definició essencialista i vitalista –molt més maragalliana que generiana– de la nació 
catalana; les tesis racistes i deterministes de Gener es desestimen per obsoletes i excessivament 
positivistes. El propi Gener, encara que no renega mai d’aquestes premisses, impregna el seu discurs 
d’elements més irracionals i vitalistes en la seva època a la revista Joventut (1900-1906). 

 
 
La cerca d’una suposada essència col·lectiva porta a una revisió del passat històric, amb l’objectiu 
de trobar-hi no pas els elements necessaris per a la justificació de l’existència de la nació (que es 
dona per descomptada), sinó les empremtes del caràcter nacional expressat de forma invariable en 
la història. El ser nacional s’eternitza i el relat històric esdevé la crònica de la manifestació d’aquest 
ser eternitzat. El territori esdevé un element determinant per a la definició d’aquest ésser col·lectiu: 
tornant a la terra, submergint-se en ella, l’intel·lectual regeneracionista pretén retrobar l’essència de la 
personalitat col·lectiva, aquesta essència atàvica que definia el ser nacional. 

 
 
La terra, el medi, ja no era vista com un factor determinant en la formació d’una cultura, sinó com una 
entitat de la qual emana el ser nacional, l’ànima nacional, principi rector de la vida del poble. Un ser 
esdevingut col·lectiu, subjectivitzat, moralitzat, havia de tenir per força una ànima. La recerca de la 
definició essencialista de la nació no tenia necessàriament un sentit regressiu, nostàlgic, romàntic; més 
aviat s’associava a un sentit de modernització identitària. La nació es fonamenta, doncs, en l’irracional, 
en el terreny de l’arcà, del sentiment, d’una força vital volitiva. Com a ens orgànic, és sotmesa a 
decadències, a renaixements, a palingenèsies, a regeneracions. L’irracionalisme de conceptes tan 
difusos i poc precisos com «essència», «ànima» i «caràcter nacional» feien aquesta nova identificació 
amb la nació difícilment discutible en termes racionals. El canvi de paradigma emparentava amb el 
triomf de les tesis vitalistes i el qüestionament de la fe en la raó i el progrés.

 
 
Malgrat aquest llenguatge nacionalista, la intel·lectualitat modernista no arriba mai a sostenir una 
justificació d’una eventual separació política. Ja sigui per desinterès –el que comptava era afirmar un 
àmbit cultural autònom– o per contradiccions de classe, el separatisme acaba esdevenint un horitzó 
llunyà, poc creïble, en realitat, que actua com un factor d’advertència. Tanmateix, la data simbòlica del 98 
marca una ruptura en la intel·lectualitat catalana. Fins a aquesta data, el seu pensament evolucionava en 
la definició d’un catalanisme vitalista, de tall messiànic i clarament elitista. La regeneració de Catalunya 
passava per ella mateixa i, en tot cas, per una convergència amb Europa i una separació mental i 
cultural en relació a Espanya. Si la radicalització de la diferenciació cultural havia portat fins i tot a una 
racialització –com a mínim en els termes–, a partir de la crisi de 1898 s’inicia un punt d’inflexió, amb 
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una burgesia interessada alhora a donar suport a un projecte polític catalanista i a consolidar Espanya 
com el seu mercat prioritari. La idea d’intervenció catalanista permetia conciliar la contradicció entre 
una afirmació cultural-nacional i la necessitat de participar a la modernització d’Espanya, desplaçant 
l’amenaça de la separació i unint els interessos de la burgesia catalana al catalanisme polític.   

3. Sobre regeneracions pàtries i hegemonies

La lògica del llenguatge regeneracionista finisecular dota el concepte nació de les característiques 
atribuïbles a un ésser viu: joventut, maduresa, senilitat, malaltia, mort. D’aquesta manera, la 
intel·lectualitat catalanista oposa la vitalitat de la nació catalana a la degeneració de l’Espanya de 
la Restauració. A diferència d’altres processos de nacionalització i codificació nacionalista –en què 
des de les estructures de l’estat es construeix i s’imposa la consciència de pertànyer a una nació–, el 
regeneracionisme modernista acaba prenent tots els aires d’una acció voluntarista de la societat civil 
encapçalada per la intel·lectualitat, que es veu involucrada plenament en la creació d’una mitologia 
nacionalista sense un sentit estatalitzant. La societat catalana s’idealitza, oposant-se a un estat espanyol 
que a ulls del regeneracionisme modernista encarna els valors que es pretenia eradicar: encarcarament 
polític, burocràcia, corrupció. L’estat (espanyol) es concebia com un fre al dinamisme que encarnava la 
societat (catalana). 

Tanmateix, ja hem vist que l’afirmació essencialista de la nació catalana en els modernistes catalans 
–malgrat les estridències en el llenguatge– no deriva cap a un trencament inevitable amb Espanya. De 
forma coherent, és destacable que les formulacions regeneracionistes puguin encabir, gairebé en tots els 
casos, el ser col·lectiu català i el seu desenvolupament ple en una Espanya transformada, regenerada 
podríem dir segons el seu mateix llenguatge. Sens dubte, les contradiccions de l’intel·lectual, i de la 
burgesia catalanista de la qual era fill hi jugaven a favor. 

Després de la crisi del 98, Joan Maragall –malgrat haver assumit prèviament la divisa modernista de la 
desconnexió– és qui millor expressa, sobretot el seu vessant de publicista, una combinació coherent 
de regeneracionisme català d’horitzons hispànics. Definida l’ànima nacional com a força vital volitiva i 
la nació com a ens col·lectiu que actuava a l’uníson, Catalunya havia d’agafar les regnes per regenerar 
Espanya, tot regenerant-se, en aquesta obra, a si mateixa. Per a Maragall, el paper històric de Castella 
havia acabat: era l’hora de passar el relleu a Catalunya –justament perquè el sentit pràctic i flexible de 
la seva suposada ànima col·lectiva la feia més apta per la vida moderna. El catalanisme havia de ser 
vist com una oportunitat per insuflar vida a una Espanya en decadència.

El sentimiento catalanista, en su agitación actual, no es otra cosa que el instinto de este cambio, de este 

renuevo. Favorecerle es hacer obra de vida para España, es recomponer una nueva España para el siglo 

nuevo; combatirle, directa ó tortuosamente, es acelerar la descomposición total de la nacionalidad española y 

dejar que la recomposición se efectúe al fin fuera de la España muerta. (OC II 628)

39Dossier

Haidé, núm. 8, 2019,  p. 33-49



Més encara, partint de l’oposició entre la decadència d’una Espanya liderada per l’esperit castellà 
–equiparant-lo a l’«Espanya morta» i el dinamisme de les regions vives– sosté la impossibilitat d’una 
nacionalització eficaç en clau espanyola mentre Espanya fos governada per les tendències polítiques 
i orgàniques que la mantenien en un camí de decadència. És a dir, mentre no s’acollís la força 
expansiva i vital del catalanisme com a factor positiu per a la revitalització general:

[…] sería menester que la política general española se orientara en el sentido del espíritu moderno que ha 

informado la vida actual, no sólo de Cataluña, sino también de algunas otras regiones españolas progresivas. 

Mientras todas ellas continúen gobernadas por el viejo espíritu de la España muerta […]  es imposible que 

ninguna región civilizada de esta España sea sincera y eficazmente españolista. (OC II 653)

Oposant a la decadència de l’estat de la Restauració la vitalitat de les forces vives d’Espanya, Maragall 
albira la possibilitat d’una regeneració i la dibuixa políticament en una Espanya de tall federal que acaba 
sintetitzant en un iberisme intel·lectual –manllevat de les teoritzacions més vinculades al federalisme i a 
l’anarquisme–, on les diferents regions peninsulars havien de desenvolupar la seva personalitat pròpia 
i la seva vitalitat fins a assolir l’arcàdia d’una harmonia ibèrica:

Però, com ha de viure Espanya? No pas arrossegant-se pels carrerons provincials del caciquisme; no pas 

agarrotada, com fins ara, en els lligams d’un uniformisme que és contrari a la seva naturalesa; no pas en 

la buidor de sentit dels partits vells ni en l’aire corromput d’un centralisme tancat a tota penetració de l’aura 

popular... sinó que ha de viure als quatre vents dels mars que la volten; ha de viure en la llibertat del seus 

pobles; cadascú lliure en sí, traient del terrer propi l’ànima pròpia, i de l’ànima pròpia el govern propi, per a refer 

tots junts una Espanya viva, governant-se lliurement per si mateixa. Així ha de viure Espanya. Visca Espanya! 

(OC II 767)

 
Al poema «Himne ibèric» sublima molt gràficament la comunió de pobles ibèrics: és a través del mar, 
que relaciona amb la llibertat, que troben un vincle comú. Paradoxalment, però, la nació que exerceix el 
paper històric unificador, Castella, és l’única que desconeix el mar i, doncs, la llibertat. Maragall exhorta 
els altres pobles germans a parlar-li’n, en un clar capgirament de papers; ara és a la perifèria peninsu-
lar a qui pertoca agafar el relleu en el projecte comú de regeneració col·lectiva i a Castella li toca ser 
salvada del seu aïllament, com al «Cant dels hispans»: 

Sola, sola enmig dels camps,

terra endins, ampla és Castella.

I està trista, que sols ella

no pot veure els mars llunyans.

Parleu-li del mar, germans! (Maragall, Poesía 302)
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Maragall acaba doncs basculant cap a un iberisme que li permet conciliar el principi organicista 
segons el qual cada nació havia de desenvolupar-se lliurement i sense traves, la crítica a 
l’Espanya de la Restauració i el suport a la línia política –nacionalista en els termes, pragmàtica 
en la realitat– del catalanisme. En el context històric en què ha de viure, Maragall veu la 
plasmació d’aquest ideal en l’aparició de la Solidaritat Catalana. En efecte, la Solidaritat 
Catalana encarna per ell un moviment progressiu, que manifestaria de forma evident aquesta 
força vital i expansiva de Catalunya, del qual es podia beneficiar Espanya si n’escoltava les 
demandes. 

La síntesi maragalliana, formulada des de la seva independència intel·lectual, integra la regeneració 
catalana en la formulació d’una Espanya nova, però aquesta actitud no és tan diferent a la del nacionalisme 
vitalista formulat per la intel·lectualitat catalana modernista. Tanmateix, l’iberisme maragallià expressa 
també un cert distanciament realista respecte als productes nacionalistes més abrandats –en la línia de 
l’imperialisme apadrinat per Eugeni d’Ors i el mateix Prat de la Riba. 

Pel que fa a Pompeu Gener, el seu regeneracionisme s’ha d’entendre en un marc teòric diferent que, 
ho hem vist, bevia de l’evolucionisme spencerià, del racisme de certs plantejaments positivistes i 
d’un llenguatge vitalista en boga que amarava el producte. Tot i les estridències, Gener aposta en la 
pràctica per una mena de sortida federal a la qüestió nacional, on cada nació s’havia de desenvolupar 
autònomament i lliure. Un horitzó a priori molt semblant al de Maragall:

Progresando las naciones de que se compondría esta España Unida, progresaría el conjunto. Cada cual podría 

seguir su directriz especial en el progreso, y de todas estas tendencias resultaría la gran armonía ibérica. 

(Gener, Cosas 345)

 
Ara bé, negada Espanya com a nació a partir d’arguments racials suposadament científics, el subjecte 
col·lectiu susceptible d’ésser regenerat –per parlar en el llenguatge de l’època– no podia ser altre que la 
nació catalana. Per a Gener, Espanya només podia ser viable com a entitat per l’impuls vital de les parts. 
Atesa la impossibilitat de conciliar caràcters nacionals radicalment diferents, cada nació havia de seguir 
el propi desenvolupament: la convergència, seguint els paràmetres evolucionistes de Gener, només 
es podia produir a llarg termini, després de la màxima diferenciació de les parts. Així doncs, l’única 
Espanya harmònica possible que albirava vindria donada a partir d’un consentiment mutu de totes les 
nacions hispàniques a un projecte comú de base federal. La gestació històrica d’Espanya en canvi, 
responia a una altra lògica ben diferent: «De este modo España, en vez de una unidad convergente en 
pro de un ideal vivo, resultó una agregación artificial, forzada, hecha por la raza Castellana en pro del 
altar y del trono» (Gener, Cosas 289).

Partint dels binomis ari/semita i progressiu/regressiu que havia pres dels positivistes Renan i Taine 
i de l’escola de la Société d’Anthropologie, segons Gener el problema de la decadència d’Espanya 
es deu al lideratge que n’exercia Castella, a la qual atribueix un caràcter essencial negatiu –a priori 
immutable– de nació degenerada. En canvi, caracteritza la nació catalana com a immanentment 
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progressiva, extensiva i vital, ofegada només de forma contingent per les ànsies de dominació de 
Castella. El seu regeneracionisme posa el focus en el «despertar nacional català», amb un esquema 
típicament evolucionista i un llenguatge etnicista. I sentencia que Catalunya pren consciència de la 
seva superioritat respecte a Castella i de la seva inferioritat respecte a altres pobles europeus; en fer-
ho, inicia el camí per millorar-se a si mateixa per tal d’equiparar-se als darrers. Per tant, la regeneració 
catalana pivotava entorn de l’emulació de les tendències europees i de l’allunyament d’una Espanya en 
«franca degeneració»:

Se había formado la leyenda de un tipo único: el del perfecto castellano; y todo lo que divergiera aquí y no se 

amoldara a ese Español típico se había declarado inferior. Y como ni por raza ni por cultura podíamos entrar en 

el molde, éramos declarados españoles de baja clase, españoles irregulares. Pero la ilusión se ha desvanecido. 

Conocemos que somos Arios Europeos y que como hombres valemos más en el camino del Superhombre. 

(Gener, Cosas 307-308)

Tanmateix, si bé les primeres expressions regeneracionistes es poden rastrejar en el Modernisme 
intel·lectual, el catalanisme conservador acaba absorbint bona part d’aquest relat adaptant-lo al seu 
projecte polític. L’imperialisme teòric, basat en la idea d’intervenció política i econòmica de Catalunya 
sobre Espanya i les seves possessions colonials, permet conciliar el dualisme entre una teoria –les 
conseqüències lògiques de la qual eren l’assoliment gradual d’un estat propi– i una praxi política molt 
més possibilista. Aquest imperialisme catalanista, conseqüència fins a un cert punt previsible del típic 
vitalisme comunitari modernista, serà acollit de forma favorable per la burgesia catalana, ja que permetia 
resoldre totes les seves contradiccions nacionals i de classe: afirmar Catalunya com a àmbit autònom 
i guanyar pes específic en el marc polític de l’estat, tot mantenint Espanya com el seu mercat prioritari.

Si el regeneracionisme maragallià té certs punts en comú amb aquest horitzó intervencionista del 
catalanisme conservador, Pompeu Gener es mostra sovint contrari a acceptar-lo, encara que el seu 
llenguatge podia semblar-hi paradoxalment més afí. De la mateixa manera, tampoc li mereix cap tipus 
de confiança el regeneracionisme espanyol partidari de la idea d’una Catalunya com a nou centre 
hegemònic d’una nova Espanya (allò de «catalanizar España» que proclamava Unamuno, per exemple): 

 

L’hegemonia catalana a la península! Valent disbarat! Si no som de la mateixa fusta, malament podrem fer-los 

adoptar formes pròpies de la nostra. Que ells es regeixin com qui son, i nosaltres com qui som. Volem ésser 

lliures i res més. Que ens deixin estar: heus aquí tot el nostre ideal, tot el que demanem. (Gener, «Som» 26)

Si el discurs més evolucionista –que ell mateix acceptava– permet una convergència a llarg termini 
a partir del lliure desenvolupament de les diferents nacions, les categories racials constitueixen 
compartiments estancs i una escala jeràrquica on no hi ha comunicació possible, ni emulació, ni millora 
en l’escala evolutiva que se suposa havien de seguir les diverses nacions: 
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Lo millor és que cadascú es quedi accentuant-se en son tipus sociològic especial i propi. Nosaltres regint-nos 

per lleis lliures i humanes; ells per conceptes absoluts, per cacics, per frares, adorant el Verb (la santa paraula). 

Sols volem ésser nosaltres mateixos, tenir nostra autonomia absoluta per a perfeccionar-nos d’acord amb els 

impulsos de nostra raça celto-llatina, és a dir, ària, o sia, europea. (Gener, «Ni dominats» 345)

 
Si el llenguatge regeneracionista tendeix a conceptualitzar les nacions com si fossin cossos dotats de 
vitalitat, també expressa un funcionalisme social –potencialment legitimador de desigualtats– justificat 
en base a raonaments biologistes. Les diferents classes socials eren assimilables a òrgans del cos, 
necessaris pel seu funcionament, però amb una jerarquia funcional. El cervell, no cal dir-ho, hi havia 
de jugar un rol fonamental. En consonància amb aquest evolucionisme orgànic, per Gener només una 
república menada pels millors podia fer realitat una Catalunya expansiva, vital, progressiva. No es 
tractava de construir un estat, sinó de construir un règim d’organització política autònom que beneficiés 
l’exercici més ampli de l’autonomia col·lectiva i dels diferents agregats socials. Aquest règim havia 
de ser governat pels «més aptes». Aquest elitisme aristocratitzant, de fet, és força recurrent en el 
Modernisme català:

Volem una Catalunya vivent, una Catalunya que es pugui mostrar amb orgull davant de totes les nacions 

d’Europa; i, per tant, ha d’inspirar-se en tot el que afavoreixi la vida, i la vida superior en ell. (Gener, «Avant» 

202)

4. El rol de l’intel·lectual: entre els somnis de grandesa i el servilisme

 
Pompeu Gener plasma la influència nietzscheana forjant el concepte «supernacional» –que vincula als 
intel·lectuals tardomodernistes agrupats entorn de la revista Joventut–, una mena d’avantguarda teòrica 
que havia de menar una regeneració pàtria amb uns horitzons que transcendeixen l’àmbit nacional. 
Qui millor que els intel·lectuals, àvids de les novetats del nord, per encapçalar-la? Per això «som 
supernacionals, sí, perquè a través dels Pirineus (i els de Catalunya són per sort ben baixos), i del mar 
Mediterrani, rebem les corrents europees i ens sentim profundament europeus» (Gener, «Avant» 202). 

 
El concepte inclou l’afirmació pomposa de la individualitat i del geni enfront de la massa amorfa i fins 
i tot de l’estat-nació modern. La pàtria del futur havia de tenir un significat cultural que es vincula a un 
sentiment comunitari expansiu, expressió del creixement d’aquestes forces creadores i volitives. Una 
pàtria fonamentada, per tant, en la societat civil encapçalada pels mes forts –i aquí es pot llegir fàcilment 
l’elit intel·lectual i científica de l’època–, no pas en un estat territorial i les seves relacions. Pompeu Gener 
amaneix aquestes elucubracions elitistes amb una bona dosi de voluntarisme vitalista de ressonàncies 
nietzscheanes en boga, si bé el seu superhome s’identifica amb aquesta elit intel·lectual i científica en 
formació i s’acull a la idea positivista de progrés a través de la ciència, i no té cap mena de vinculació 
amb la transvaloració de valors amb què el filòsof alemany saluda l’arribada de l’Übermensch:

Els Forts, els Vitals, són actius, evolutius, revolucionaris, nous, sempre nous, creadors, durs i brillants com 

el diamant, inexorables com el projectil en la seva trajectòria, com el planeta en la seva òrbita. (Gener, «Els 

supernacionals» 226)
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En la lluita pel futur i per la vida, l’intel·lectual supernacional ha de guiar la massa en el camí del 
superhome, un ésser alliberat de qualsevol constricció. El vitalisme nietzcheà esdevé una arma 
per combatre el decadentisme finisecular, del qual el Modernisme més artístic estava impregnat, i 
el pessimisme regnant –sobretot d’ençà de la crisi del 98. Tanmateix, Gener tendeix a entendre el 
superhome no com un ésser que imposa la seva voluntat sobre el món, gairebé tirànicament (com 
l’Übermensch de Nietzsche), sinó com una potencialitat intrínseca de l’individu que calia fonamentar. 
Humanitza, doncs, el superhome, manllevant-li els trets més cruels, individualistes i amorals, i li confereix 
una base progressista, implicant-lo en el millorament de la societat que l’envolta:  

Somniem amb una Catalunya rica i gran, lliure i sàvia, on tothom hi trobi els medis de desenvolupar les energies 

que en son si porta precontingudes, el mateix les físiques que les que tendeixen a produir-li una vida genial i 

heroica, doncs tendim a produir un tipus superior d’home. (Gener, «Treva» 114)

 
El canvi de segle suposa la irrupció de l’intel·lectual independent, que es professionalitza i al mateix 
temps comença a ser conscient de la seva capacitat i poder, en qualitat de creador d’opinió, de mobilit-
zar la societat en pro d’un objectiu polític. En aquest context, és comuna l’assumpció d’una tasca mes-
siànica per part de la intel·lectualitat, que assumeix com a pròpia la tasca de conduir la nació, el poble, 
cap al seu millorament moral i material. L’intel·lectual es veu a si mateix com un subjecte alliberador, 
ben lluny de tenir cap lligam i dependència amb una burgesia que ja no té res de classe progressiva: 
«tenim l’ambició, exorbitant per lo noble, de superioritzar el poble de Catalunya, inferioritzat per la tira-
nia castellana i per l’explotació burgesa indigna» (Gener, «Visca» 307). 

Aquest messianisme implicava però que l’intel·lectual acabés exercint una mena de tirania, d’autoritat 
natural legitimada per la seva teòrica superioritat espiritual i moral. De fet, Gener entén que aquesta 
hegemonia era ja un fet a partir de l’explosió de la ciència i del pensament moderns. El món ja no 
el canviaven els polítics, sinó els científics, els pensadors, els artistes. L’avenç científic posava 
contínuament en qüestió dogmes sòlids; el pensament posava de relleu la fi de la certesa absoluta i 
l’inici de l’era de les afirmacions relatives: 

A despit de tota separació geogràfica i política, a través dels estats, s’està formant una societat supernacional, 

quals individus, cada un ne val per molts, i es coneixen, i s’entenen, i pot entendre’ls tothom que tingui el 

cor ample i la intel·ligència oberta.  Els primers savis, els pocs grans filòsofs, els artistes superiors formen 

aquest cenacle universal quals dictats obeeixen tots els pobles sense imposició de cap espècie. La superioritat 

intel·lectual que abans creava hostilitat, avui uneix. L’home superior va rodejat d’un estat major i es nodreix en 

la massa, i per ella produeix, i en bé d’ella. (Gener, «La moderna» 242) 

 
La crítica a la democràcia típica del regeneracionisme finisecular anava sovint vinculada a un individu-
alisme elitista o fins i tot a un cert autoritarisme messiànic. L’assumpció d’aquestes postures, força co-
muna en la intel·lectualitat de l’època, neix del temor que la democràcia burgesa i la societat de masses 
anul·lessin l’individu. El que Gener sent com una amenaça més aviat és la tendència a l’anonimat que 
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implica la societat de masses; a un igualitarisme entès com a mediocritat, on s’ofegava la creativitat i 
el pensament original. Només una minoria il·luminada d’homes superdotats i benintencionats podia de-
sencadenar una verdadera regeneració nacional. Gener és tan hostil a la democràcia liberal com a l’ab-
sència d’autoritat, per la desconfiança que li desperta una massa en minoria d’edat permanent. Opta,  
doncs, per un gir paradoxal: una democràcia governada pel que ell anomena «l’oligarquia de l’esperit». 

Cal relacionar el messianisme de Gener no només amb la desconfiança envers la democràcia liberal: 
també amb la voluntat d’hegemonia intel·lectual i cultural eixida del mateix programa modernista 
primigeni. En termes menys abstractes, aquesta pretensió d’hegemonia també s’havia de concretar en 
el moviment catalanista; era el grup de Joventut el que havia de prendre les regnes:

En el moviment dit catalanista, és a dir, en aquest moviment que vol l’autonomia de Catalunya (perquè ella la 

té de per Naturalesa, per sa configuració geogràfica, per sa constitució ètnica i per la seva Història), en aquest 

moviment representem l’avançada. Mirem endavant, cap a l’esdevenir, i mirem enllà, enllà, cap a Europa. 

(Gener, «Avant» 201) 

 
Gener sembla no entrellucar, però, que els canvis d’hegemonies produïts a partir del nou segle 
deixaven aquell messianisme en no res: en efecte, el catalanisme conservador acabaria assumint una 
tasca nacionalitzadora des dels paràmetres d’ordre de la burgesia i construint un aparell cultural on 
l’intel·lectual tenia un paper molt menys heroic. Ben al contrari, Joan Maragall copsa aquest procés i 
hi adapta el seu discurs en conseqüència: en efecte, tot i que abunden les referències messiàniques 
i aristocratitzants en la seva obra, la major part d’aquestes es poden trobar abans del canvi de segle. 

L’aristocratisme maragallià es fonamenta, com el de Gener, en un menyspreu burgès per la massa. 
Ara bé, si Peius apuntava més aviat contra les tendències a la mediocritat i a l’anonimat que eixien 
de la creixent societat de masses, Maragall sosté obertament una actitud negativa envers les classes 
populars, movent-se entre el menyspreu i la compassió paternalista: 

Los pueblos no alcanzarán nunca su mayor edad, porque está en la naturaleza de las multitudes el juzgar 

siempre sin discernimiento y el obrar por impresiones. (OC II 329) 

En un sentit similar al de Gener, Maragall s’oposa a l’igualitarisme: la realitat estava marcada per la 
lluita i les jerarquies naturals. En aquest marc sociodarwinista no hi havia lloc pels drets, entesos com 
a meres abstraccions que negaven l’evidència que hi havia homes superiors i homes de munició, i la 
dona ni tan sols era mereixedora d’entrar en aquests esquemes:

 

Igualdad, Derechos del hombre. Buen sentido: abstracciones que escapan a toda discusión verdaderamente 

científica; fórmulas decorativas, sin otro aspecto positivo que provocar y expresar el sentimentalismo vanidoso, 

en virtud del cual la multitud se hace ilusiones sobre sus propios actos, mintiéndose a sí misma. (OC II 620)
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Aquesta fòbia a la massa formava binomi amb la desconfiança que generava l’horitzó d’una democràcia 
amb sufragi universal. Per a Maragall, la democràcia havia d’anar acompanyada d’un poble preparat 
per exercir-la i aquest no era el cas de l’Espanya de la Restauració, ni tampoc el d’altres democràcies 
occidentals: per això opta pel vot ponderat i sosté la conveniència que fos la «minoria inteligente» la que 
governés i s’imposés a la «tiranía de las mayorías» («La reforma» 364). Com a bon regeneracionista, 
Maragall critica la farsa del parlamentarisme, i es refereix al Parlament com a «este órgano convencional 
de nuestras democracias monárquicas o republicanas que pone a toda una nación en manos de la 
mediocridad traviesa y charlatana» («El Panamá» 344).

Ara bé, la seva crítica anava més enllà de l’arquitectura institucional, relacionant el triomf de la 
democràcia amb la decadència de la nació. La desconfiança de Maragall envers la democràcia es 
basava en la defensa d’unes jerarquies naturals que les tendències anivelladores –com a mínim en 
l'àmbit formal i dels drets- podien posar en perill. Maragall adopta, doncs, un discurs aristocratitzant –
amb força punts en comú amb el de Gener. Tots dos pouen en Nietzsche el llenguatge que els serveix 
per articular un discurs en què es defensa una nova aristocràcia:

 

Además, tras tanta democracia y tantas instrucciones democráticas que por temperamento nos repugnan y 

nos cansan, el radicalismo aristocrático de Nietzsche, con toda su genial brutalidad, nos refresca y nos infunde 

consuelo y fortaleza. (OC II 137-138)

 
En el radicalisme aristocràtic del filòsof alemany, Maragall hi troba munició ideològica per oposar-se a 
l’igualitarisme social i alhora defensar la llibertat creadora i expansiva dels forts: 

 

Es menester que todo el que se reconozca superior en algo imponga su individualidad a la multitud, llevándose 

a ésta a remolque, en vez de dejarse arrastrar confundido con ella como hasta ahora. Y, no hay duda, este 

noble y humano anhelo de afirmación de la propia individualidad ha de vencer por sí solo y dominar la vana 

corriente de las masas en las personas de los que son impotentes para destacarse de ellas. Mande el que ha 

nacido para mandar y obedezcan los que solo pueden obedecer, pues así lo quiere la naturaleza de cada uno 

de ellos. (OC II 474)

 
Si Pompeu Gener defensava una mena de messianisme benèvol en benefici del poble i del progrés, 
l’horitzó de Joan Maragall és més reaccionari. El poble, en minoria d’edat permanent, no només era 
inapte per governar-se, sinó que necessitava estar sotmès a unes jerarquies naturals, ser governat pels 
estaments superiors en intel·lecte i preparació:

Devuélvase al pueblo su aristocracia positiva, una aristocracia poseída de su papel, que tenga una fe concreta, 

corpórea, que comunicar, una superioridad que hacer sentir, una fuerza que hacer pesar. Una aristocracia que 

no deje decir, ni pensar siquiera, que todos somos iguales, y que pruebe la desigualdad natural de los hombres 

como Diógenes probaba el movimiento: andando. Es decir, irguiéndose en toda su altura. (OC II 564-655)
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Sense aquestes desigualtats naturals, sense jerarquia, s’erigia una amenaça: la societat es podia 
dissoldre en una massa amorfa sense rumb. Com era habitual, aquest funcionalisme social troba suport 
en un llenguatge manllevat de la biologia:

Cuando no hay aristocracia, la sociedad es un ente amorfo, sin osamenta ni organización. Una sociedad sin 

aristocracia, como un animal sin cerebro, siempre estará en los últimos peldaños de la escala de los seres: su 

vida no puede ser ni muy brillante ni muy baja. (OC II 485)

Maragall també afirma, com Gener, que aquesta nova aristocràcia havia de despertar el consens de la 
població i que havia de contemplar la inexorable marxa cap a la modernització i el progrés científic. Per 
tant, havia de formar-se a partir dels millors, dels més aptes, dels més preparats, substituint doncs el 
principi meritocràtic al vincle de sang: 

Pero la aristocracia, para ser verdaderamente tal, necesita, además de la riqueza, del ocio y de la superioridad 

intelectual, la notoriedad: es decir, que su existencia llame la atención de todos, que afecte la conciencia social 

por sus hechos, por los servicios prestados a la comunidad, por el brillo de sus méritos. (OC II 484)

Les tesis aristocratitzants d’aquest període obeeixen en primer lloc al temor que l’ordre burgès, del 
qual l’intel·lectual era fill, col·lapsés, i reflecteixen tots els dubtes de la intervenció de l’intel·lectual en 
l’emergent societat de masses. Aquest nou aristòcrata-intel·lectual pot ser interpretat com un guia, un 
educador benèvol d’un poble en minoria d’edat, però també com un contrapès al perill revolucionari. El 
pensament de Maragall evoluciona de forma més lineal i coherent que el de Gener, travessat per diferents 
crisis que en modifiquen l’orientació. Les exageracions aristocratitzants i demofòbiques casaven molt bé 
amb el panorama del Modernisme i el regeneracionisme intel·lectual finiseculars. Tanmateix, Maragall 
modera les estridències a partir del canvi de segle i s’identifica amb els paràmetres del nacionalisme 
conservador. El seu aristocratisme vira progressivament cap a una mena de compromís cívic, amb una 
bona dosi de moralitat cristiana, basat en la conciliació d’un ideari burgès d’ordre i una certa sensibilitat 
social. En canvi Gener, mentre té un cert auditori –amb el final de la revista Joventut la seva incidència 
en el panorama català esdevindria gairebé nul·la–, prossegueix a grans trets en una línia de pensament 
formalment elitista i aristocratitzant, molt sovint amb un horitzó republicà i progressista.

Una altra tensió important deriva de l’oposició entre l’exaltació del geni creador –l’individu alliberat de tota 
constricció– i l’adscripció d’aquest regeneracionisme finisecular a un esquema essencialista d’identitat 
nacional. Tant Gener com Maragall s’oposen a la conducta de masses en nom de l’exaltació de la 
llibertat de l’individu i, tanmateix, construeixen un esquema teòric de comportaments col·lectius basat 
en l’adscripció nacional –en el cas de Gener, racial/ètnica. Això implica, d’una banda, un determinisme 
implacable que sotmet els comportaments individuals i grupals a unes essències col·lectives compartides 
i, de l’altra, que l’emancipació passi del plànol individual al col·lectiu. El regeneracionisme modernista 
supera l’aparent contradicció a partir de la sobrevaloració de la societat civil –el poble com a àmbit 
de col·laboració espontània de les individualitats–, però també com a depositària dels trets vitals de 

47Dossier

Haidé, núm. 8, 2019,  p. 33-49



la nació. Gener troba el principi motor d’aquesta col·laboració en les lleis de la biologia; Maragall en 
l’ànima nacional emanada de la terra. Per a tots dos, la nació es manifesta en l’espontaneïtat dels llaços 
comunitaris, no pas en una unitat política estatal contingent.

5. Conclusions

 
La intel·lectualitat modernista –majoritàriament cooptada pel nacionalisme català que ella mateixa 
contribueix a codificar– es trobava en una cruïlla decisiva pel que fa al rol que havia de desenvolupar. 
Els anys de rebel·lia antiburgesa de l’épater le bourgeois donaren pas a la implicació en un projecte 
polític definit, sia sota el paraigües del puixant catalanisme conservador de la Lliga (com és el cas 
de Maragall), sia a l’òrbita de la cada cop més marginal Unió Catalanista (com és el cas de Pompeu 
Gener). És quan el messianisme intel·lectual assumeix una expressió més radicalitzada –amb l’absorció 
d’un llenguatge vitalista i d’un nacionalisme de tons essencialistes–, que el rol de l’intel·lectual es 
troba sotmès a una tensió més forta. D’una banda, la temptació d’emprendre coherentment el camí 
dibuixat pel seu voluntarisme, amb una intervenció directa en la tan corejada regeneració nacional i 
la possibilitat d’encapçalar un moviment de resultats totalment incerts; de l’altra, la submissió a les 
dinàmiques de mercat i a l’ordre burgès, la integració en el joc de poder incipient que es començava 
a dibuixar en l’horitzó, l’actuació sota un paraigües polític. En un pol, Pompeu Gener i, en l’altre, Joan 
Maragall i les famílies nacionalistes que representaven? O bé, més aviat, a l’interior d’ambdós, dubtes 
i contradiccions entre els dos pols? 

En definitiva, el que mostren aquestes tensions és la pròpia limitació de les possibilitats d’intervenció 
de l’intel·lectual en la societat burgesa. El poder creixent com a creador d’opinió li atorgava una posició 
d’independència i contrapoder que fins i tot el podia portar a desafiar l’ordre burgès –el momentum 
de la reacció al procés de Montjuïc, entre 1896 i 1897, semblava indicar-ne el camí–, però al mateix 
temps el pressionava per integrar-se al bloc de classes hegemònic. A Catalunya, més enllà de certes 
individualitats, aquesta intel·lectualitat engatjada brillaria durant decennis per la seva absència. El que 
sí que es va bastir poc després del canvi de segle va ser una veritable maquinària cultural i intel·lectual 
al servei del catalanisme burgès: el Noucentisme.
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