
EL MODERNISME A SITGES, 
de Ramon Planes. Col·lecció «Bi-
blioteca Selecta», 421. Editorial 
Selecta, Barcelona, 1969.

Durant molts anys el Modernis-
me va tenir mala" premsa. Pesa-
va al damunt d’ell l’anatema i el 
menyspreu dels noucentistes, que 
es van transmetre fins i tot a es-
criptors i crítics que no perta-
nyien a la nissaga orsiana. Així, 
un home tan poc «noucentista» 
com Pla heretà tanmateix la va-
loració negativa de la nostra litera-
tura fin-de-siècle. Després de la 
guerra, però, el Modernisme es 
posà de moda. Hi contribuïren 
raons molt diverses. El desgavell 
de la postguerra, l’exili i el silen-
ci de tants d’intel·lectuals permeté 
el retorn a la palestra literària de 
molts escriptors modernistes, ja 
vells, que el Noucentisme i la se-
va descendència havien condemnat 
a un llarg silenci. L’ensorrament 
de tot l’edifici de pre-guerra creà 
d’altra banda un clima de nostàl-
gia que cercà de nodrir-se en l’ino-
fensiu i idealitzat record d’una 
belle époque, alhora prou pròxi-
ma i allunyada. I la valoració in-
ternacional de Gaudí i l’arquitec-
tura modernista i, més endavant, 
de la nostra pintura de la mateixa 
època —amb el fet que Picasso 
s’havia format a la Barcelona del 
Modernisme— fou una altra moti-
vació important. Proliferaren, 
doncs, els llibres de records, me-

mòries i evocacions i el Moder-
nisme fou un dels temes predilec-
tes d’aquesta literatura de post-
guerra que algú —em sembla que 
fou Vicens Vives— qualificà de 
«barceloneries». I així, en defini-
tiva, els panegiristes i reivindica- 
dors del Modernisme reincidien 
en la visió anecdòtica, frívola i 
condescendent que havia estat, en 
el millor dels casos, la dels nou-
centistes. Sortí també, és clar, al-
gun llibre seriós com Modernismo 
y modernistas, de J.F. Ràfols i 
El arte modernista catalán de Ci- 
rici Pellicer, però fins i tot aquests 
eren tenyits també d’aquest nos-
tàlgia una mica indulgent —lle-
giu, per exemple, el pròleg de Ci- 
rici al seu llibre.
I encara avui dia, aquest llibre 
de Ramon Planes s’enfronta amb 
el fet modernista amb la mateixa 
actitud nostàlgica i frívola —en 
són una mostra els «Goigs a Sant 
Rossinyol» de l’epíleg. El Moder-
nisme no passa d’ésser hi el resul-
tat de les vel·leïtats artístiques i el 
bon humor d’un Santiago Russi- 
nyol i la seva colla o, per dir-ho 
com Planes, el seu partit. I potser 
sí que un cert Modernisme, el de 
Russinyol i els seus amics, no pas-
sà, en el fons, d’ésser això. Però 
el Modernisme no fou únicament, 
com creu Planes, «amor apassio-
nat per l’art, barrejat amb una 
bona dosi de barrila». El Moder-
nisme fou «L’Avenç», «Catalò- 
nia», «Pèl Ploma», «Joventut», 
fou la «Biblioteca Popular de L’A-

venç», la «Biblioteca del Poble 
Català», les «Publicacions Joven-
tuts», les edicions dels dàssics, les 
traduccions de Maeterlinck, Ibsen, 
Ruskin, Nietzsche, Hauptmann, 
D’Annunzio, Whitman, Goethe, 
etc., etc. I produí autors com Ma- 
ragall, Gual, Puig i Ferreter, Iglé- 
sias, Ruyra, Víctor Català, Case-
llas, etcètera. El Modernisme, en 
resum, fou el moviment dominant 
en la vida cultural catalana entre 
1890 i 1910 t cal tractar-lo i estu-
diar lo com a tal i no com un 
estrany i marginal producte d’uns 
quants boigs i desvagats. I dins 
aquest moviment, Russinyol i les 
seves aventures sitgetanes foren un 
episodi i un ingredient més, i no 
pas els més importants, dins el 
conjunt.
A part aquest error bàsic d’en-
focament, el llibre té altres defec-
tes que n’accentuen l’aire de fri-
volitat. Hi abunden les digressions 
innecessàries de to personal, els ju-
dicis alegrament audaços, els tò-
pics tronats i les afirmacions ro-
tundes i definitives. No és seriós 
de dir que «en la intimitat ningú 
no es feia seu el credo modernis-
ta» i provar-ho amb una carta de 
mossèn Gaietà Soler. I és, si més, 
no perillós de deduir d’un text de 
Gual que «abans que Bertolt 
Brecht, En Gual ja estava per la 
teoria que sembla que hagi desco-
bert l’autor hongarès» fs/cj. O d’a-
firmar que Pompeu Fabra estava 
per damunt dels ismes i simple-
ment «veié la possibilitat de valer-

se de l’altaveu que era, al final 
de segle, el Modernisme per a ex-
pandir les seves tesis de reforma 
ortogràfica».
Tot això sap greu perquè el lli-
bre de Planes conté molta infor-
mació sobre Russinyol a Sitges i 
resulta francament útil. Si l’autor 
s’hagués cenyit al seu tema, hau-
ria evitat les generalitzacions so-
bre el Modernisme i ens hauria es-
talviat les seves opinions personals 
sobre punts que, a vegades, ni tan 
sols tenen res a veure amb l’as-
sumpte tractat, i aquest volum 
hauria estat una digna i molt 
aprofitable monografia erudita. Tal 
com ha estat escrit, obliga a anar 
destriant-hi penosament el gra de 
la palla. Dues observacions finals. 
Primera: no estic segur que Pla-
nes hagi utilitzat tot el material 
abastable. A la Biblioteca Munici-
pal de Sitges hi ha, sembla, un 
fons Russinyol que conté papers 
de l’escriptor o relacionats amb 
ell. Ignoro si l’autor els ha consul-
tats. Segona: he detectat una in-
exactitud que ja havia trobat a 
l’edició de les Obres Completes de 
Russinyol i al llibre de Díaz-Pla- 
ja Modernismo frente a noventa- 
y ocho —que, incidentalment, en 
conté moltes més, d’inexactituds. 
L’alegria que passa no fou estre-
nada, com s’hi diu, pel Teatre 
íntim l’any 1891. El 1891 ni el 
Teatre Íntim existia —no fou fun-
dat fins al 1898— ni Russinyol 
havia escrit la seva obra.
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