
ALGUNES CONSDBAOONS SOBRE 

a MODERNISME ARTISTIC 
per Francesc Fontbona

El recent article de Joan-Lluís Mar- 
fany a “Serra d’Or" a propòsit del meu 
llibre La crisi del Modernisme artístic 
m’incita, ni que sigui breument, a tor-
nar ara aquí sobre el tema. Hi ha una 
sèrie de punts a l’escrit de Marfany 
—exemple, lamentablement poc usual, 
de crítica a fons d’un llibre— que crec 
que mereixen comentari ja que, no sé 
si per sort o per desgràcia, la ciència 
de l’historiador no és mai una ciència 
exacta que ofereixi resultats incontro-
vertibles. Jo, per exemple continuo pen-
sant —la cosa va més enllà del tic— 
que el divisionisme ortodox era inviable 
i estic lluny de Marfany quan creu que 
la frase no1 vol dir res. Això, però, ens 
portaria a discussions bizantines que 
són més aviat fatigoses i poc producti-
ves; per això crec que val més anar al 
gra.
Marfany es pregunta per què Nogués 
fou l’únic dels postmodernistes que 
s’integrà al Noucentisme. Matisaré l’a- 
firmació. Jo deia això al meu llibre en 

un context on només esmentava els 
postmodernistes que havien tingut fins 
aleshores un paper d’una certa impor-
tància a Catalunya, però cal no oblidar 
que bi ha altres artistes assimilables al 
postmodernisme que després, a la seva 
etapa més transcendent, s’integraren al 
Noucentisme, entre ells Sunyer i Mano- 
lo —que els anys diguem-ne pre-nou- 
centistes treballaren a París— i Casa-
novas i Gargallo que, per ser més joves, 
la seva etapa postmodemista no és tan 
densa però no per això és menys clara. 
D’altra banda, fins i tot entre els post-
modernistes bàsics —per dir-ho així— 
n’hi hagué que s’integraren al Noucen-
tisme: Nonell, Mir o Canals, per exem-
ple, col·laboraren decididament amb 
l’associació noucentista Les Arts i els 
Artistes —de què Nonell i Canals fins 
i tot foren directius— i també col·labo-
raren a 1’"Almanac dels Noucentistes". 
Ara bé, el Noucentisme on s’integraren 
no és el Noucentisme tòpic. Marfany té 
raó quan precisa als seus escrits que 

el Modernisme artístic ultrapassa la 
imatge dels coups-de-fouet i de les de- 
liqüescències simbolistes, però de la 
mateixa manera cal tenir en compte 
que el Noucentisme també ultrapassa 
la imatge de les balustrades, les ore-
netes i les deesses de marbre. El Nou-
centisme, fins ben bé 1917, és l’art del 
nou-cents, és a dir l’art del nou segle, 
l’art nou, com al seu temps el Moder-
nisme havia estat sinònim de l’art mo-
dern. La mort de Nonell el 1911 i la 
progressiva desviació de Mir cap a in-
teressos "medallístics” allunyats de la 
línia més viva de l’art català deixaren 
en minoria dins el Noucentisme l’ala 
postmodemista, dins la qual, malgrat 
tot, continuava havent-hi noms de tant 
de pes com Xavier Nogués o Feliu Elias, 
que sempre demostrà inequívoca aver-
sió contra les deesses classicitzants de 
marbre.
Marfany es pregunta també qui són els 
dibuixants de Carner, Guerau "i com-
panyia” i insinua que eren Junceda,

El modernisme del Santiago Rusinol de París (Al cafè, 1890; a l'esquerra) se situava dins la línia de Degas (L’absenta, 1876; a la dreta) 
però amb quinze anys de retard.
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Llaverias, D’Ivori i Amyc. Rodonament 
no és així. Junceda era el dibuixant de 
Josep M. Folch i Torres, Esteve Case- 
ponce, Xavier Bofill i Manuel Marinel- 
lo; Llaverias ho era de Manuel i Jo-
sep M. Folch i Torres, D’Ivori ho era de 
Ramon Miquel i Planas i Alfons Roure, 
i Amyc fou poca cosa més que l’amo 
de l’Editorial Muntanyola de llibres in-
fantils, a la qual només esporàdicament 
col·laborà Carner i potser algun altre 
de la "companyia”. Marfany cau en això 
en un parany habitual: creure que el 
món del “Papitu” i el “Cu-cut!" —publi-
cacions de la Lliga— és noucentista, 
quan no hi té gran cosa a veure. Els 
artistes noucentistes, més que represen-
tar la Lliga, representen la mentalitat 
del CNR, de la UFNR i d’Acció Catala-
na. Qui són, doncs, els il·lustradors dels 
poetes noucentistes? Són clarament 
Francesc d’A. Galí (Monjoies de Carner, 
1912; Primer Llibre de Poemes de Sa- 
garra, 1914), Josep Aragay (Poemes del 
port de López-Picó, 1911), Esteve Mone- 
gal (La Muntanya d’Ametistes de Gue- 
rau, 1908), Joan Mirambell (El mal ca-
çador de Sagarra, 1916), Xavier Nogués 
(Sàtires de Guerau, 1927), i quan Ara-
gay mateix es decideix a publicar poe-
mes seus, qui els prologa és Carles

Quan els 
modernistes 
catalans 
corrien per 
Paris, 
l'avantguarda 
hi era 
representada 
per gent com 
Paül Sérusier.
(El talismà, 
1888.)

Riba (Itàlia, 1918), el gran amic de Jo-
sep Obiols.

Una altra qüestió és el concepte ma-
teix de postmodernisme. Marfany no 
creu que hi hagi gaire diferència entre 
modernistes i postmodemistes. Diu que 
els elements essencials d’aquests ja es 
troben en aquells. No faré gaires dis-
quisicions entre el nacionalisme de'ls 
uns i el dels altres, però sí que diré 
que entre Casas i Rusiñol, que vers 
1890-94 s’emocionaven amb "e/ eco de 
España” que els rememorava el so 
d’una guitarra a París, i les actituds 
netament nacionalistes-catalanistes dels 
postmodemistes gairebé en pes hi va un 
bon tros. Sé que en d’altres camps la 
cosa varia, però jo parlo —és el meu 
ofici— d’artistes plàstics. D’altra banda 
l’ambició de modernitat que Marfany 
assenyala també com equivalent en els 
uns i en els altres és també de diferent 
gruix. Rusiñol i Casas, els artistes mo-
dernistes per excel·lència, pintors certa-
ment molt bons, són però uns epígons 
de l’art francès del seu temps, en tant 
que Mir o Nonell són uns equivalents 
de l’art francès del seu, i el fet que la 
transcendència històrica d’aquests no 
ho corrobori es deu purament a qües-

tions marxantístiques. Casas i Rusinol 
no gosaren anar —a París— més enllà 
de Degas, a qui indiscutiblement imi-
taren encara que ho negui Marfany: la 
manera d’enquadrar les composicions i 
de tallar les figures que ells adopten 
és la mateixa que Degas introduïa a 
l’art occidental més de vint anys abans, 
així com l’ambient, el flou, la pinze-
llada de Degas influeixen decisivament 
en ells. Que seguiren també, en major 
o menor grau, Whistler, Carrière, Raf- 
faelli, Besnard o Puvis també és cert; 
però, de tots aquests, només la influèn-
cia del primer es fa sentir a la seva 
obra amb una força similar a la de De-
gas. Ara bé, dir, com diu Marfany, que 
els anys noranta aquests cinc pintors 
eren l’avantguarda és radicalment erro-
ni. Els cinc que esmenta Marfany eren 
pintors de prestigi a París —tots menys 
Raffaelli, força mediocre, protegit de 
Degas—, però eren ben lluny de ser l’a- 
vantguarda del moment. L’art eclèctic 
de Whistler era ja vell aleshores a Pa-
rís, i justament el 1892 —època en què 
Casas i Rusinol hi eren— una obra seva 
ingressava al Louvre; Carrière, l’home 
de les figures nebuloses, ja feia prop 
de deu anys que era emmedallat oficial-
ment quan Casas i Rusinol anaren a Pa-
rís; Besnard era acusat pels impressio-
nistes de ser un pompier "que vola amb 
les nostres ales”, i de Puvis, mestre res-
pectat i ja a les portes de la mort, els 
primers èxits oficials dataven de molt 
abans de la desclosa de l’Impressionis-
me. En aquells anys, doncs, els impres-
sionistes continuaven essent l’“esquer- 
ra” artística, bé que eren una mena 
d"‘esquerra parlamentària", però l’“es- 
querra extraparlamentària" no tenia 
evidentment res a veure amb el respec-
table quintet de Marfany, sinó que la 
constituïen Cézanne, Van Gogh, Gau- 
guin, els sintetistes i els Nabís. Rusinol 
i Casas vivien en una còmoda reraguar-
da molt lluny del Talismà de Paul Sé-
rusier, que —pintat el 1888— havia es-
devingut el manifest plàstic de la nova 
generació.
L’artista català més modern i avan-
çat de la generació modernista és sens 
dubte Francesc Gimeno, que mai no 
havia estat anomenat —que jo recordi— 
modernista, tot i que de fet era el qui 
més s’ho mereixia. L’obra veritable-
ment sorprenent d’aquell pintor de pa-
rets que vivia al marge de capelletes 
artístiques potser no fou valorada per 
un modernista fins que Sebastià Ju- 
nyent el 1904 el va incloure a "Joven-
tut”, a la selecció d’artistes joves —tot 
i que ell ja no ho era d’edat—, precisa-
ment al costat dels que jo anomeno 
postmodemistes.
D’altra banda Marfany, per definir No- 
nell, es remunta als seus dibuixos de 
1894, quan era només un aprenent. Això 
evidentment només pot donar per re-
sultat la identificació del seu estil amb 
el dels modernistes, cosa que al Nonell 
de l’etapa primerenca de la Colla del 
Safr.à ja vaig assenyalar jo i l’ha asse-
nyalada pràcticament tothom. Tots els 
artistes joves tenen un punt de parten-
ça, i uns quants postmodemistes par-
tiren de Casas i Rusinol, com a ele-
ments més osés de la Catalunya pictò-
rica de i’època. Ara bé, allò que per ais 
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postmodemistes era un punt de parten-
ça, per a Casas i Rusiñol era gairebé 
el puní d’arribada. Ei "modernisme" 
d’aquests dos ja feia temps que dura- 
va, contra el que creu Marfany. Quan 
Casas, pel febrer de 1884, presentava 
el quadre La corrida en una exposició 
de can Parés, provocà grans discussions 
per l'esbossament considerat excessiu 
de l'obra fins al punt que el crític de 
"L’Avenç” —aleshores Eudald Cani- 
bell—, escandalitzat, opinava que allò 
no hauria hagut de sortir del taller de 
¡’artista, ja que no era, segons ell, una 
obra acabada; el quadre en qüestió 
—prou conegut avui— dóna fe que dins 
les provincianes limitacions de la Bar-
celona de l’època aquell jove encara 
“sense un nom conegut", com deia Ca- 
nibell, era ja un franc innovador, un 
modernista, just l’any en què "L’Avenç” 
mateix posava en òrbita el mot i, per 
descomptat, molt abans de l’etapa pa-
risenca del pintor.
Quant a Brull i Tamburini, a Marfany 
li fan nosa dins el seu concepte de Mo-
dernisme, però la veritat és que Tam-
burini no fou un simple pintor comer-
cial que explotava el filó de les nimfes 
vaporoses, sinó un senyor que havia 
col·laborat com a dibuixant, com a crí-
tic i fins i tot com a poeta a "L’Avenç”, 
sobretot els anys heroics (1883-1884), 
quan ja hi defensava els "suaus vapors 
que’l sol daura”. Pel que fa a Brull, 
crec que si Rusiñol veritablement no 
l’hagués considerat modernista, com diu 
Marfany, no l’hauria deixat ser un dels 
solemnes portadors dels grecos a la pro-
cessó que organitzà pels carrers de Sit-
ges el 4 de novembre de 1894, processó 
que és un dels actes més espectaculars 
del Modernisme. Els que menys podien 
sofrir Brull eren els pompiers catalans 
de l’època, com el cacic Paco Masriera, 
que qualificava els temes habituals d'a-
quest pintor de “nimfes tuberculoses”. 
Una altra cosa és que aquestes nimfes 
de Brull —crític d’art a la revista mo-
dernista "Joventut”, una altra dada 
significativa— acabessin essent temes 
adotzenats, però adotzenades també 
acabaren essent les obres de Rusiñol 
mateix i les del Casas madur, sense que 
per això calgui excloure'n els autors de 
la nòmina del Modernisme.
Marfany vol refermar la seva poca fe 
amb el pes del fet generacional, quali-
ficant de "simbolistes més conspicus" 
artistes com Anglada Camarasa o Esca- 
ler, per exemple. No ho veig viable. An-
glada, de simbolista, en té poc, per no 
dir res; era un colorista exuberant dels 
ambients del París jin-du-siècle i preci-
sament ell, en col·laboració amb Pujulà 
} Vallès, afirmà taxativament al diari 
Las Noticias" en un llarg article el 

1903 „que el Modernisme era molt més 
1.ue "pintar lliris pansits i dones cloró- 
taques". Pel que fa a Escaler, era un ar-
tista que comença a fer en sèrie nimfes 
comercials d’escaiola i terra cuita d’es- 
til Art Nouveau tardanament, vers 1903, 
i només tres anys abans, el 1900, enca-
ra esculpia dins l’anecdotisme més 
adotzenat obres com El mestre està 
malalt!, mentre un Brull, a qui Mar- 
rany no vol considerar ni simbolista, ja 
reia anys que pintava quadres d'una es-
tética similar. Dels restants "conspicus"

El simbolista català més conspicu fou Alexandre de Riquer. (L’Anunciació, 1893.)

que esmenta Marfany, Triadó —d’altra 
banda un eclèctic—, Gual —a qui Mar-
fany mateix també qualifica de “negre” 
poc més tard— i Bonnin són els epígons 
que té tot moviment, és a dir que són 
simbolistes, sí; el que no són és "els 
més conspicus simbolistes”, perquè els 
que ho eren de veritat són Riquer —a 
qui Triadó seguia—, el Rusinol de les 
llunetes del Cau Ferrat (c. 1895-1896) 
—i, com convincentment apunta Eli- 
seu Trenc-Ballester, fins i tot el dels 
Jardins—, sovint els Llimona, Brull i 
Tamburini, tots ells pertanyents a la 
generació de Casas. Quant al "simbolis-
me d’arrel pre-rafaelita” de Les Tres 
Gràcies de Pidelaserra, cal dir que no-
més ho és “d’arrel'', perquè ja és una 
cosa ben diferent i en tot cas només 
un residu dins el conjunt de l’obra coe-
tània del pintor.
Tampoc no crec que l’arcaisme que ca-
racteritza una part important de l’obra 
dels postmodemistes tingui íntims lli-

L’arcaisme primitivista present a l’obra d’alguns postmodemistes entroncava amb l’anhel de molts 
artistes europeus coetanis més que no amb la sublimació de la primarietat d’un Antoni Isern 
(Emili Fontbona, Faune, 1905).

gams amb els poetes i poetastres que 
feren creure Antoni Isern que era una 
força de la natura. Més aviat crec que 
aquest arcaisme dels postmodemistes és 
el fruit de l’ambient mateix, la sedimen-
tació d’unes mateixes inquietuds que 
desvetllaren el furor arcaista del Picas-
so de les màscares negres —amb qui 
Emili Fontbona havia tingut tanta inti-
mitat a París i a Barcelona— o bé més 
tard l’obra de Modigliani, i lliga clara-
ment amb l’aleshores encara maudit 
Gauguin. No era doncs un primitivisme 
en brut, sinó un arcaisme intel·lectual i 
per això sí que lliga en certa manera, 
com diu Marfany, amb la poesia po-
pular coetània de Pujols i Pijoan patro-
cinada per Maragall, el qual també pa-
trocinaria més tard l’obra ordenada-
ment tellùrica del Joaquim Sunyer de 
la Pastoral, que, en bona part gràcies 
a aquest recolzament, es consagraria 
com el gran pintor del Noucentisme.
Estic d’acord amb Marfany, però, so-
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bre que Sebastià Junyent era un moder-
nista quan Rusinol i Casas ja no ho 
eren. Crec que per això, pel fet de no 
haver claudicat com els altres, defen-
sava, per la seva "modernitat", els jo-
ves postmodernistes que aconseguiren 
anar com a creadors molt més enllà 
que ell mateix no havia anat. Ara bé, no 
hem de creure que Junyent fos un mo-
dernista ressagat: al moment del Mo-
dernisme gris parisenc del Casas i el 
Rusinol dels primers anys 90, ell també 
era a París i també havia arribat pa-
ral·lelament a les mateixes conclusions 
plàstiques (vegeu Dona en un pati, de 
1891); mal podia ser doncs la seva pin-
tura una derivació del Rusinol moder-
nista. Junyent, però, era un home molt 
més inquiet que Casas i Rusinol; la seva 
trajectòria artística va ser una perpè-
tua recerca d’un camí modern; bé que 
—ja ho dic al meu llibre (pp. 85-92)— 
no hi reeixí, produí una obra canviant 
i fins i tot contradictòria, però que re-
flecteix una mentalitat que no té res 
a veure amb el conformisme d’altres 
pintors modernistes més divulgats. Així
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mateix la seva militància nacionalista 
va ser molt més forta que la d’ells; i el 
seu concepte que un poble esclau no 
havia donat mai artistes, i en conse-
qüència calia que Catalunya s’emanci-
pés si en volia tenir de grans, no l’he 
vist anteriorment expressat amb tanta 
contundència. D’altra banda, malgrat 
que no sintonitzà amb els impressionis-
tes francesos —i sí en canvi sovint amb 
els artistes juste milieu—, Junyent aju-
dà apassionadament els joves postmo- 
demistes catalans: aquest és un servei 
que un crític tan meritori com Casellas 
no sabé fer sinó només en part i amb 
força reticències.
Marfany està d’acord amb mi a conside-
rar els postmodernistes —els modernis-
tes més joves, s’estima més de dir ell— 
com els qui instal·laren l’art català en 
rma definitiva modernitat; però, afegeix, 
en fer-ho culminaven un procés histò-
ric, obert, una dècada abans, pels pri-
mers artistes modernistes. Crec que 
Marfany en això dóna un protagonisme 
excessiu als modernistes, ja que, en de-
finitiva, posats a culminar processos, no 
hem de veure iniciat pels modernistes el 
que els artistes postmodernistes culmi-
nen, sinó força abans que ells per Ra-
mon Martí i Alsina —i després conti-
nuat pel seu deixeble Joaquim Vayre- 
da—, veritable creador —Martí— de 
l’escola pictòrica catalana moderna, 
l’home que per primera vegada en se-
gles connectà directament l’art català 
amb una escola pictòrica europea con-
temporània i essencialment progres-
sista, el realisme de Courbet.

La història de la cultura és un terreny 
molt complex. Molts factors en condi-
cionen i en determinen l’estructura real. 
Cap moviment cultural, i el Modernis-
me tampoc, no pot ser vist com una 
mena de partit polític d’obediència mo-
nolítica, sinó com una onada d’opinió 
que en el cas del Modernisme català, 
per exemple, té molts més matisos i fa-
cetes, sovint fins i tot contradictoris, 
que no pas, posem per cas, l’Impressio- 
nisme francès.

En definitiva, els comentaris de Mar-
fany són també estimulants, perquè, de 
la discussió, en pot sortir la realitat, 
única finalitat que hem de perseguir els 
historiadors. Només em sobra als seus 
escrits el to despectiu que hi sol adop-
tar i l’adjectivació i la qualificació que 
dóna, de passada, als personatges trac-
tats —el pobre Tal, Vindividu Tal—, 
buscant de predisposar el lector quan 
aquest només ha de formar-se’n un ju-
dici per la versemblança de les bases 
aportades. Tampoc no m’agrada que em 
diguin que faig trampa quan no n’he 
feta mai, ni que s’afirmi taxativament 
que un judici meu "se’n va en orris" 
si això és més que problemàtic que si-
gui cert. El sarcasme sistemàtic en 
textos classificables de científics crec 
que és fora de lloc. Això, però, és només 
la ganga dels treballs de Marfany, tre-
balls que sens dubte constitueixen una 
aportació remarcable al coneixement de 
la nostra història cultural.
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