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"BATALLA1 ELS PERILLS DE IES 
EXCESSIVES REVERENCIES
per Maria-Aurèlia Capmany

Més que contestar la «lletra de bata-
lla» de Francesc Fontbona —perquè 
entenc que no en sóc jo el cap d’es-
quila, sinó Mireia Freixa, i, em sap greu 
haver-ho de dir, per culpa meva— vull 
aclarir dos o tres punts que em sem-
blen essencials per clarificar una acti-
tud molt més àmplia que el comentari 
del senyor Fontbona no ho deixa en-
tendre.
En primer lloc, cal dir que oposar-se 
a una actitud estètica, delimitar-ne l’a-
bast social o polític, refusar les conse-
qüències que es poden derivar i s’han 
derivat de tal actitud, no és fossilitzar 
un mot, sinó, ben al contrari, fer el que 
sempre s’ha fet en aquest món, seguir 
endavant i canviar de perspectiva.
Si el Noucentisme és, si no fòssil, sí al-
menys màgic, ho és per culpa d’aquells 
que el voldrien intocable, no pas per la 
dels qui el voldrien limitat a la seva 
circumstància històrica. Estic segura 
que si el nostre país no hagués sofert 
la monstruosa experiència de la guerra 
civil i la condemna a tota l’entitat ca-
talana que se’n va seguir, la generació 
que hauria sorgit a l’entorn dels anys 
39 i 40 s’hauria alliberat de la «cotilla» 
noucentista i hauria dirigit els passos 
cap a una cosmovisió més patètica i 
menys deshumanitzada. Aquest pas 
s’hauria fet normalment, amb una sim-
ple oposició generacional —nosaltres, 
els dels meus anys, érem els hereus 
contestataris dels més ben educats dins 
la weltandshaung noucentista— sense 
sotracs, potser amb algun disgust, i 
hauríem preparat un nou tombant ab-
solutament autòcton de la nostra lite-
ratura, del nostre art, fins i tot del ca-
pítol que ara en diríem Recerques. Pe-
rò no va anar així. De sobte ens van 
condemnar a mort i llavors no ens va 
tocar altre remei que aferrar-nos al 
clau roent de la més exigent, enram- 
pada, racional, despietada acadèmia. 
I qui en podia oferir més possibilitats 
que el dogma noucentista?
No sols els herois del Noucentisme, 
poetes i gramàtics inclosos, sofríen per-
secució per la justícia, sinó que qual-
sevol frase que s’elaborés dins el silen-
ci fosc de la persecució havia de ser 
exemplar, havia de ser nítida, havia 
d’obeir els cànons que el primer intent 
d’institucionalització de la cultura cata-
lana —la Mancomunitat i els seus en-
certs— havia fet possibles.
Només una cultura sòlida, robusta, pot 
permetre’s el luxe de refusar-se. En el 
gran diluvi que amenaçava d’ofegar-nos, 
el Noucentisme, tan tocat i posat, tan

savi, tan universitari, tan europeu, tan 
racionalista, va ser com una mena d’Ar-
ca de Noè on vam introduir-nos més o 
menys de bon grat —i no per parelles— 
la fauna lletraferida. ¿Qui s’hauria atre-
vit a retreure en aquells anys negres la 
influència inhibidora del noucentisme 
literari? Val la pena de parlar d’inhi-
bicions quan la pròxima parada és la 
mort?
Només Salvador Espriu es va atrevir 
a plantar-li cara, tot fent creure, això 
sí, que utilitzava uns materials here-
tats. Carles Riba no es va pas deixar 
enredar. Va respectar sempre Salvador 
Espriu, però va intuir profundament 
que ell girava tot el país cap a una cos-
movisió absolutament nova.
Avui, que comencem a respirar una mi-

MODERNISME MATISBVI!
per Mireia Freixa i Serra

Vet aquí que tornem a parlar sobre Nou-
centisme. Aquesta vegada intentarem de 
respondre a l’article que va aparèixer al 
número de desembre de «Serra d’Or» i 
del qual és autor el meu amic Francesc 
Fontbona. Quan, a Prada del Conflent 
i dins el marc de la Universitat Cata-
lana d’Estiu, fou organitzada una taula 
rodona sobre Noucentisme, poc ens ima-
ginàvem que, quatre o cinc mesos més 
tard, encara en continuaríem parlant!
De l’article de Fontbona es desprèn una 
qüestió força interessant, tocant a la 
descripció que fa dels camins que van 
seguir els artistes modernistes —i, essen-
cialment, els que ell qualifica de «gene-
ració intermèdia»— en integrar-se als 
sectors actius del Noucentisme. Aquest 
punt de vista permet d’eixamplar la 
base dels que hom considera «artistes 
noucentistes», encara que diversifica les 
característiques plàstiques del movi-
ment (sobre aquest darrer punt, però,

ca, si no a ple pulmó, almenys amb la 
meitat, ¿com ens ha de sorprendre que 
revisem uns valors heretats que han 
anat més enllà del que calia? I revisar 
uns valors no és fossilitzar-los, que 
consti.
És clar que el desig de trepitjar terra 
ferma, de tenir-ho tot resolt sense ha-
ver de sortir a l’aventura, pot ser la ca-
racterística d’una generació jove mas-
sa anys habituada a no fer funcionar 
el lliure albir. Aquesta por del risc pot 
produir tesis tan falses com la de su-
posar que les actituds polítiques i es-
tètiques són fruita del temps i res més, 
com portar coll dur o els llavis pintats 
amb rouge baiser, i concloure, amb una 
precipitació excessiva, que Cambó i Sal-
vador Seguí eren ambdós noucentistes.

m'estimo més no parlar-ne ara i retor-
nar-hi més tard).

Cal que ens fixem que d’aquesta hetero-
geneïtat no es pot concloure necessària-
ment que el moviment noucentista no 
hagués estat adscrit primordialment al 
servei dels interessos sociopolítics del 
partit de la burgesia industrial catalana, 
la Lliga Regionalista.

A Prada, el que em sembla que vaig dir, 
és que el Noucentisme estava al servei 
de la Lliga; però no al seu servei «ex-
clusiu». Aquesta idea, ja la va expressar 
en Joan-Lluís Marfany al seu llibre, apa-
regut l’any passat, Aspectes del Moder-
nisme, on, referint-se en especial al Nou-
centisme literari, diu: «El Noucentisme 
és el moviment cultural que tradueix el 
triomf de la Lliga com a partit hegemò-
nic del catalanisme, o sigui la identifica-
ció de catalanisme i conservadorisme i 
la submissió dels intel·lectuals a les direc-
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trius d’aquest partit, o, si voleu, l'accep-
tació d’un dirigisme cultural» (pàg. 33). 
Aquesta afirmació, però, ha d’ésser vis-
ta en tota la seva complexitat: la Lliga 
Regionalista era exclusivament el nucli 
polític barceloní, que podia, o no, cana-
litzar les entitats catalanistes de les co-
marques. Era, doncs, molt limitat geo-
gràficament ; però constituïa l’exponent 
indiscutible de la burgesia industrial ca-
talana. El Noucentisme estava al servei 
dels interessos (econòmics i també cultu-
rals) d’una classe social, i per damunt 
de l'àmbit concret d’un partit.
L’exemple que ens dóna Terrassa, que, 
amb Girona i Vilanova, és un dels tres 
nuclis comarcals on el Noucentisme 
mostrà més empenta, és ben il·lustratiu 
d’aquesta idea: els qui promouen, a Ter-
rassa, l’erecció de l’Escola de Vallpara- 
dís o el trasllat del Mont d’Or són uns 
industrials culturitzats, els mateixos que 
militen a l’Agrupació Regionalista, par-
tit que en alguns moments fou afillat 
de la Lliga. L’Agrupació Regionalista 
promou la major part de les activitats 
noucentistes, com la famosa «Escola Co-
ral» del mestre Llongueras, i alhora les 
utilitza com a instrument de propagan-
da i de lluita política, dirigida sobretot 
contra els altres industrials, monàrquics 
(seguidors del Comte d’Egara) o repu-
blicans.
És ben clar que en el meu planteig fujo 
d’un marc de consideració estrictament 
plàstica. El meu parer és que cal veure 
el Noucentisme amb una consideració 
i una dimensió globals, com a agluti-
nant de totes les manifestacions cultu-
rals, siguin pedagògiques, literàries o 
plàstiques. Encara que al marge de tot 
això, i- responent probablement a tota 
una càrrega fenotípica, el moviment 
noucentista, expressat en la seva forma 
i en el seu pensament, mostrarà una su-
pervivència, allunyada del seu marc es-
tricte, ultrapassant les limitacions polí-
tiques de partit, i metamorfosejant-se 
durant la Dictadura, la segona Repúbli-
ca i fins i tot durant la postguerra.
Hi ha un altre punt, potser encara més 
important, en el qual tampoc no podem 
estar d’acord en Fontbona i jo: a la 
taula rodona de Prada vaig retreure al 
Noucentisme d’ésser una manifestació 
artística contrària al seu temps. Sobre 
això haig dc fer unes precisions.
És evident que tot estil és un art del 
seu temps. A la França del 1863, tant 
el «Salón des Refusés» com l’oficial te-
nien justificació. Tanmateix, si, com jo 
crec, hem d’entendre la Història de l’Art 
com l'estudi fisio-evolutiu de les formes 
artístiques, direm que, en aquest con-
text, són les avantguardes les que fan 
autèntica història i les que obren nous 
camins d’expressió plàstica.
Aquesta afirmació ens porta a conside-
rar globalment el fenomen de les avant-
guardes de l’últim segle. L’avantguarda 
neix sota el signe del desarrelament; 
abandona el seu terreny social nadiu 
i promou una innovació, o fins i tot una 
ruptura dels codis anteriors, per bé que 
porta sempre implícita una contradicció 
constant, ja que el nou llenguatge aca-
barà també essent assimilat i perdrà 
així el seu paper dirigent. Normalment, 
l’avantguarda, en oposar-se a la societat 
establerta, preconitza una estructuració

de tipus fonamentalment socialista, en 
la qual el gir artístic representaria no-
més un aspecte de la transmutació ge-
neral. Però aquesta forma és inconstant, 
i ben sovint el seu desarrelament inicial 
fa que l’avantguarda quedi limitada a 
un reducte elitista i només evolucioni 
en els simples aspectes plàstics. En con-
seqüència, cal dir que és absurd i tòpic 
catalogar l’art d’avantguarda com a 
«bo» i el tradicional com a «dolent», o 
viceversa. Això, però, no desdiu del fet 
que si la Història de l'Art és sobretot 
la història de les imatges, hagi estat 
sempre l’avantguarda, al marge dels 
seus continguts, la que ha marcat l’evo-
lució de la trajectòria formal.
El Noucentisme ha estat un art absolu-
tament vàlid a nivell de continguts, amb 
una teoria força elaborada i amb un clar 
sentit social del poder comunicatiu de 
la imatge. En aquest sentit és ben il·lus-
tratiu, per exemple, aquest text de Tor-
res Garcia: «Una obra de pintura ha de 
tenir un altre objectiu que la sola crea-
ció de la bellesa, i això mateix podríem 
dir de l’art en general. Car, des del mo-
ment que l’obra ha de complir amb un 
destí, en aquest destí troba la seva mida 
i la seva importància. L’artista és quel-
com que respon a una necessitat social, 
i no un ésser aïllat que es fa un món 
a part» (La nostra ordinació i el nostre 
camí, «Empori», 1907, pàg. 191).
A nivell formal, el Noucentisme rebutja 
la novetat i s’inspira en la tradició, la 
qual adapta a les seves necessitats. Hem 
d’acceptar que aquesta separació de l'a-
vantguarda va ésser conscient: hom co-
neixia bé les últimes aportacions artís-
tiques hagudes a l’estranger. El viatge a 
París era obligat per als joves artistes, 
i D’Ors mateix hi sojornà entre el 1906 i 
el 1909 com a corresponsal de «La Veu 
de Catalunya». D’altra banda, el re-
cord de Picasso era molt fort, com ho 
demostra el fet que participés a «L’Al- 
manach dels Noucentistes».
La situació actual dels estudis sobre 
plàstica noucentista no permet de con-
cloure que aquesta plàstica hagi estat 
positiva (ho repeteixo: formalment) per 
a la història de les imatges. Això no ex-
clou, però, que en un futur immediat 
aquesta concepció pugui sofrir modifi-
cacions, com s’ha esdevingut darrera-
ment amb un estil que té molts punts 
de contacte amb el Noucentisme: el 
Neoclassicisme. Fins ara hom el justifi-
cava, també, per raó del seu significat: 
era l’art de la revolució i de la burgesia. 
Emil Kauffmann, al llibre Architectare 
in the age of reason (traduït recentment 
al castellà), planteja l'estudi de l’arqui-
tectura neoclàssica des d’un punt de vis-
ta estrictament formal. L’organització 
neoclàssica trenca la jerarquització bar-
roca i assenyala un nou camí que por-
tarà a l’autonomia dels elements, de con-
seqüències innegables per a la història 
de la teoria arquitectònica. Potser un 
estudi exhaustiu del sistema compositiu 
dins l’art noucentista, a tots els nivells 
—arquitectura, escultura i pintura—, 
ens portarà a noves consideracions; de 
moment, però, només podem afirmar 
que les aportacions de la plàstica nou-
centista foren importants a nivell de 
contingut, però no pas a nivell formal.

MIREIA FREIXA I SERRA

ELS QUATRE 
CANTONS

LES VOCACIONS
DE CARLES PI SUNYER

Durant el seu llarguíssim exili, en el qual 
resten encara les seves despulles, Carles 
Pi Sunyer va escriure deu volums de me-
mòries. De tot aquest material va resumir 
en un sol llibre, traduït per ell mateix al 
castellà de cara a la seva publicació fora 
d'Espanya, allò que inclou la seva etapa 
política: els anys de la República i de la 
guerra. I és amb aquest títol, La Repú-
blica y la guerra, que el llibre ha estat 
publicat a Mèxic, a cura dels seus hereus, 
que també s’encarregaren de la darrera 
revisió d'aquestes sis-centes pàgines llar-
gues.
L'interès de l’obra és evident, per la per-
sonalitat de l'autor i pel seu paper relle-
vant en la política catalana durant aquells 

tanys decisius. Cal, doncs, desitjar que ben 
aviat pugui ser publicat en català. Tal 
vegada, al costat de la pila de dades de 
primera mà que ofereix aquest volum, allò 
que hi sobresurt més és l’honestedat i 
l’afany d'objectivitat de l’autor, i em pre-
gunto si aquestes característiques tenen 
alguna relació amb el fet evident que Car-
les Pi Sunyer fos un home de diverses 
vocacions. Una de les vegades que parla 
d’aquest tema, Pi Sunyer escriu: «mis 
vocaciones dispares, con frecuencia con-
tradictorias y a veces frustradas».
Caries Pi Sunyer es revela en aquest lli-
bre com a home de vocacions diverses. 
També vocació política, a la qual es lliurà 
plenament durant aquells anys, i si per 
vocació entenem afecció per una activitat 
i dots per dur-la a terme. Pi Sunyer tenia 
vocació política. Però les altres que sentia 
el distingeixen dels homes d'una sola vo-
cació, en aquest cas la política. L’hones-
tedat és independent de la unitat o la 
diversitat de vocacions. Si Pi Sunyer va 
ser un polític honestíssim, això era inde-
pendent del fet que fos home de voca-
cions diverses. Però, ¿i el singular afany 
d'objectivitat que trobem en aquestes pà-
gines i que triomfa de l'amargor de l’exili 
i de les seves causes?
Un home d'una sola vocació poderosa i ab-
sorbent pot tractar de ser objectiu, però 
hi ajuda notablement un ventall més obert 
de vocacions, una complexitat més gran 
que afavoreixi la comprensió de la comple-
xitat de les coses. L’home d'una sola vo-
cació té per aquest fet mateix els seus 
avantatges i els seus inconvenients, i tam-
bé els té l’home —i naturalment la dona— 
de vocacions diverses. Per això en aques-
tes pàgines de Pi Sunyer trobem una bar-
reja peculiar i suggestiva de passió i de 
distància. La passió del polític pendent 
de l'esdeveniment, i la lleugera distàn-
cia de qui veu l'esdeveniment com una 
molècula dins el riu de la condició hu-
mana.—JOAN GOMIS.

J el vostre camiser.
ue per a l'home 
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