
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.
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