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EL NOUCENTISME 
OLAFOSSUIZACH 
DUNA PARAULA
per Francesc Fontbona

Llegint aquí mateix, a «/Serra d’Or», una 
columna de Maria-Aurèlia Capmany, la 
corresponent al mes de setembre, se'm 
va acudir que entre tots fem amb la 
paraula Noucentisme el mateix que els 
noucentistes feren amb la de Moder-
nisme.
Marfany —des d’Amèrica, Judith Rohrer 
ja havia apuntat, més o menys, aquest 
camí— ens va encaminar a veure que 
al camp plàstic els coups-de-jouet i la 
dansa serpentina, les corbes voluptuoses 
i els vitralls florits, eren l'Art Nouveau 
però no eren el Modernisme; o, amb 
més exactitud, que no eren tot el Moder-
nisme. Els modernistes, àvids d’estar al 
dia, empraren matinerament, pel que 
tenien de novetat, aquests recursos es-
tètics que a Europa eren el darrer crit 
de l’art —i fins i tot ajudaren a crear-
los—, però el complex moviment cultu-
ral català que coneixem per Modernis-
me no acabà aquí, com és ben sabut. Ja 
fa un quart de segle que tant Ràfols 
com Cirici, als seus llibres clàssics so-
bre aquest tema, ja donaven visions 
molt més àmplies del Modernisme que 
les que feia veure una simplificació a 
nivell gairebé popular. Concretant: a la 
gent, davant el cartell de l'Anís del Mono 
de Ramon Casas, de seguida li ve a la 
boca la paraula Modernisme, però da-
vant l’oli Garrot vil del mateix artista 
no passa el mateix, mentre que tan mo-
dernistes són l’una peça com l’altra. 
Això, ara comencem a tornar-ho a veure 
clar.
Al mateix temps, però, amb el Noucen-
tisme passa una cosa semblant a allò 
que havia passat amb el Modernisme. 
El Noucentisme —parlo del plàstic, que 
és el meu camp— és per a la gent l'ore-
neta, l’atzavara, la balustrada, el veler 
que avança majestuós pel mític Medi-
terrani, és la Ben Plantada de clàssiques 
proporcions corporals, l’elegant perso-
natge polit, mesurat i sportman... Tot 
això, que forma part evident del Nou-
centisme, tampoc no l’és tot.
Noucentisme va ser una paraula posada 
en circulació per Eugeni d’Ors cap a la

meitat de la primera dècada del nostre 
segle, i venia a ser la paraula màgica 
d'una nova actitud eufòrica dins la nos-
tra història cultural; una actitud que, 
almenys dins el camp plàstic, era abso-
lutament necessària per a aglutinar una 
generació d’artistes nova i diferent, que 
fos capaç de formar un conjunt repre-
sentatiu de l'art del país, en uns mo-
ments en què el desànim d'una greu 
crisi de venda feia dir a tot un Sebastià 
Junyent que el millor camí per a l’ar-
tista inquiet era l’emigració i feia que 
homes de la talla d’un Pablo Picasso po-
sessin en pràctica aquest consell.
Al Noucentisme, hom l'ha acusat de 
rebutjar el Modernisme, precisament 
aquell Modernisme que també en prin-
cipi s’havia fixat l’objectiu de crear un 
art propi per a Catalunya. La nova em-
presa cultural rebutjà veritablement tots 
els que hom coneix per modernistes? 
Vegem-ho.
Els grans noms del Modernisme —parlo 
de pintors i escultors— eren Casas i Ru- 
siñol. Eren ja massa grans per a encap-
çalar un moviment jove —tenien més de 
quaranta anys—, i, a més, el 1906, l’any 
clau del canvi de signe, tant l’un com 
l’altre ja havien claudicat a la temptació 
d’inserir-se dins l’art oficial, de conrear 
el retratisme convencional o de perse-
verar cansadament en temes ja exhau-
rits per ells mateixos. L’aventura d'«Els 
Quatre Gats», ja closa, havia estat el 
seu darrer símptoma d'inquietud. De 
Brull, Graner, Meifrén, Blay o Arnau 
—mai tan prestigiosos com ells—, se’n 
podia dir el mateix. Els Llimona —com 
Riquer, d’altra banda—, prou feien aco-
llint als locals del catòlic Cercle de Sant 
Lluc els joves que hi volguessin anar a 
practicar el dibuix del natural. Sert i 
Anglada, més joves, eren lluny de Cata-
lunya.
Evidentment, els del Noucents havien 
de deixar de banda els del Vuitcents. 
Però els anteriors als noucentistes no 
eren només els qui he dit. Els més im-
portants eren precisament els de la ge-

neració intermèdia, la postmodemista, 
la de Nonell, Mir, Canals, Pidelaserra, 
Manolo, Torres-Garcia, Apa, els Oslé, etc. 
A aquests, els noucentistes els barraven 
el pas? Rodonament, no. No solament 
no els tancaven el pas sinó que inten-
taven, per tots els mitjans, ¿'integrar-
los a les noves associacions. La perso-
nalitat d’aquests postmodernistes pesà 
tant en el Noucentisme artístic com la 
dels noucentistes d’oreneta i atzavara, 
si no pesà encara més.
Feliu Elias, l’anticlassicista, el realista, 
fou el tercer «noucentista» oficialment 
nomenat per Xènius. El primer havia 
estat el músic modernista Jaume Pa- 
hissa; el segon, l'inclassificable escultor 
Ismael Smith. D’altra banda, Nonell, 
Gargallo i els Oslé foren peces bàsiques 
de la màxima associació artística nou-
centista, «Les Arts i els Artistes», la pre-
sidència de la qual fou ostentada per 
un membre de l’antiga Colla del Safrà, 
el pintor postmodemista Ricard Canals. 
A l’« Almanac dels Noucentistes» trobem 
els noms, entre d’altres, de Mir, de Pi-
casso—ja allunyat— i de Nogués, el 
qual s'integrà tant al nou moviment que 
n'esdevingué un dels màxims exponents.

Només amb aquest cop d’ull superficial 
n'hi ha prou per a veure que el Noucen-
tisme —almenys dins el camp plàstic— 
no sols no fou exclusivista sinó que fou 
absolutament integrador, i que la seva 
empenta fou enormement positiva.
Si tenim en compte allò que fou, real-
ment, el Noucentisme veurem que la 
idea de l’mnominat ponent de la uni-
versitat de Prada al·ludit per la Cap-
many, que tant Cambó com el Noi del 
Sucre eren noucentistes, no és tan aber-
rant com sembla quan prenem el mot 
Noucentisme només en el sentit fossi-
litzat a què estem acostumats.
Per tots aquests motius, cal rebutjar 
també com a tòpica la idea que el Nou-
centisme fos l’art al servei exclusiu de 
la Lliga, una idea que la meva estima- 
díssima amiga i companya Mireia Freixa
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PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT

CATALUNYA ROMÀNICA, I. L’Arquitectura romànica del segle XI, Eduard 
Junyent. Fotos de Pau Barceló. Volum profusament il·lustrat en negre i en color. 
CENT CARTES SOBRE LA PREGÀRIA, Henri Caffarel.
Col·lecció «El gra de blat», 13.
HOMES D’AHIR, SANTS DE SEMPRE, vol. II, Bernabé Dalmau.
Col·lecció «Saurí», 29. 170 pàgines.
ELS SET FILLS DEL TINTORER, Andreu Vallvé i Joan A. Vallvé.
Col·lecció «L'ocell de paper», 28.
INICIACIÓ A CATALUNYA, Romà Comamala.
Un llibre imprescindible per a tothom. Biblioteca Serra d'Or, 3.
EL ZOO A CASA, Joaquim Carbó. Il·lustracions de Montserrat Ginesta.
Una nova col·lecció de llibres juvenils. «La Xarxa», 1.
UN ESTIU A ROCAGROSSA, Maria Lluïsa Solà. Il·lustr. de Montserrat Ginesta. 
Una nova col·lecció de llibres juvenils. «La Xarxa», 2.
CALENDARI «SERRA D'OR» 1976. Festes de carrer als Països Catalans. 
Textos de Xavier Fàbregas i fotos de Pau Barceló. 200 ptes.
DIETARI RELLA 1976, d’escriptori. Tota la setmana a la vista.
Informació socieconòmica completa i al dia. Relligat amb guaflex. 500 ptes. 
CRISIS EN EL MATRIMONI, autors diversos.
«Qüestions de Vida Cristiana», 79.

LLIBRES RECOMANATS
HISTÒRIA DE CATALUNYA IL LUSTRADA, Ferran Soldevila (5.* edició) Aymà. 
OBRA POÈTICA DE PERE QUART, vol. I, O. C. de Joan Oliver (Aymà). 780 ptes. 
EL TEMPS DELS ASSASSINS, Henry Miller (Aymà). 295 ptes.
SALVACIÓ: EUROPA, Denis de Rougemont (Aymà). 295 ptes.
CATALUNYA I EL MERCAT COMÜ, Joaquim de Nadal (Aymà). 575 ptes. 
CENDRA PER MARTINA (2.‘ edició), Manuel de Pedrolo (Aymà). 350 ptes. 
L’ESTRANY, Albert Camús (2? edició). Bibi. «A tot vent» (Aymà). 275 ptes. 
ESTUDIS ESTRUCTURALS DE CATALÀ, Sebastià Mariner (Edicions 62). 
MEMÒRIES D’UN FUTUR BÀRBAR, Montserrat Julió (Edicions 62).
MOTS PROPIS I ALTRES PROSES, Joan Salvat-Papasseit (Edicions 62). 
LLENGUA I CULTURA ALS PAÏSOS CATALANS, A. M. Badia Margarit (Ed. 62). 
L’ESCENARI TEATRAL, Salvador Moragas (Editorial Barcino).
L’ESPERIT DEL DRET PÚBLIC CATALÀ, Josep Maspons i Anglasell (Barcino). 
PONÇ PILAT, Joaquim Isern (4.‘ edició), Editorial Dopesa.
ENTRE EL TORB I LA GESTAPO, Francesc Viadiu (2? edició), Ed. Nova Terra. 
OBRES COMPLETES D’ÀNGEL GUIMERÀ (vol. 1"), Ed. Selecta, 1.500 ptes. 
.HISTÒRIA DE LA SALA PARÉS, Joan A. Maragall (Ed. Selecta), 1.000 ptes.
PILAR PRIM, Narcís Oller (5.‘ edició), Editorial Selecta, 250 ptes.
COL·LECCIÓ GEGANT, Blance, Cook, Blake (6-8 anys), Teide, 12 volums.
LA MEVA FE, F. Bassó. 1.’ E.G.B., a tot color (Teide).
GRESOL, llibres per a l’ensenyament (Editorial Spes). 160 ptes.
ABANS DE L'ALBA, Ferran de Pol, llibres per a l’ensenyament (Editorial Spes). 
ELS ELEMENTS ESSENCIALS DE LA FE CRISTIANA, col. Saurí (P.A.M.). 
ROQUES, PARETS I AGULLES DE MONTSERRAT, III, Regió de Tàbor, Rodés- 
Labraña.
EDUARD TODA, TAL COM L’HE CONEGUT, Eufemià Fort (P.A.M.).
VIATGE PINTORESC I HISTÒRIC, volums I i II, Alexandre de Laborde (P.A.M.). 
EL ROSSELLÓ ROMÀNIC, Marcel Durliat (Publicacions Abadia de Montserrat).
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Un servei dedicat exclusivament a
TOTS ELS LLIBRES I DISCS CATALANS

Té puntualment a la vostra disposició 
totes les edicions en la nostra llengua

expressà, segons que sembla, a Prada i 
que ha aparegut sovint. A Cambó li féu 
la casa Adolf Florensa, és cert, però a 
dintre hi tenia grans quadres de Sert 
i d’Anglada-Camarasa, que de noucentis-
tes no en tenien res. Torres-Garcia de-
corà la Sala de Sant Jordi de la Gene-
ralitat, però no ho féu al dictat de Prat 
de la Riba sinó seguint el seu propi cri-
teri estètic, que Prat mateix respectava 
—és sabut— sense potser compartir-lo; 
de tota manera, Prat aleshores havia 
deixat de ser un home de partit per es-
devenir l’home de la Mancomunitat, que 
era una altra cosa. Cal recordar, d’altra 
banda, que l’art de Torres-Garcia esti-
gué abans al servei de l’esquerrà Pere 
Coromines —en pintar per encàrrec seu 
el seu despatx a l’Ajuntament, el 1908— 
que no de Prat.
L’alè noucentista més tòpic no apareixia 
només al diari de la Lliga «La Veu de 
Catalunya», o a «La Revista» i a «D’Ací 
i d’Allà», sinó també, i sovint amb més 
força, al dissident diari «El Poble Ca-
talà», a la republicana «La Publicitat» 
—abans i després que es catalanitzés—, 
a «Vell i Nou», etc., i, amb el seu autèn-
tic sentit ampli, a moltes altres publi-
cacions, com «Revista Nova», «Picarol» 
i, no cal dir, al «Papitu» primerenc, molt 
més que no al Uiguer «Cu-cut!», de tò-
nica general molt més vuitcentista. Fins 
i tot a la premsa infantil és molt més 
patent l’esperit noucentista en revistes 
com «La Mainada» —dirigida per Avel·lí 
Artís i Balaguer— o «Jordi» —inspirada 
per Rovira i Virgili— que no a «En Pa-
tufet», la patrocinada per la Lliga.
Hi ha una altra acusació —també de 
Mireia Freixa—, segons la qual l’art nou-
centista era contrari al seu temps. No 
ho crec així. L’art del seu temps —cal 
superar la cultura de manuals i les es- 
quematitzacions tòpiques— no eren no-
més les avantguardes, la primera de les 
quals —el Cubisme— neix més o menys 
al mateix temps que el Noucentisme.
El Noucentisme no imitava cap corrent 
anterior ni contemporani, sinó que arri-
bava a les seves pròpies conclusions. En 
aquest aspecte, per exemple, és molt més 
renovador que l'avantguardisme anglès, 
el Vorticisme —que, de fet, no feia sinó 
aclimatar a la Gran Bretanya el Futu-
risme italià—, o que tants cubismes pro-
vincials que solen passar per perfecta-
ment propis del seu temps.
El Noucentisme, que coexistí i col·laborà 
amb l’incipient avantguardisme català 
—la revista «un enemic del poble» n’és 
testimoni—, és del seu temps, i tant, 
que constitueix un precedent clar i im-
portant, bé que desconegut, de l’àmplia 
i mal estudiada tendència artística euro-
pea dels anys vint, la qual, després de 
la primera onada avantguardista, volgué 
trobar un classicisme nou —noms com 
Picasso, Stravinski i Cocteau s’hi apun-
taren— i una Nova Objectivitat, que, a 
Alemanya, succeí l’Expressionisme.
Cal desterrar molts clixés de l’estudi de 
la història de l’art —i de la cultura— del 
segle xx. De mica en mica cal revisar 
conceptes, i cal estudiar de prop perío-
des que semblen tronats i que, en canvi, 
encara són gairebé verges d’autèntica in-
vestigació crítica.
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