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en ocasió del llibre dEnric Jardí
per Alexandre Cirici

EL LLIBRE DE JARDÍ

L'aparició del llibre d'Enric Jardí, El Nou�
centisme, que acaba de publicar Proa, posa 
d'actualitat una vegada més aquest movi-
ment cultural de la Catalunya del primer 
terç de segle, que tantes vegades ha estat 
portat a les taules de discussió perquè, 

en la seva especificitat, és difícil de com-
prendre per la gent d'ara.

El text de Jardí dóna una nova solució a 
un dels temes discutits. El de les dates. 
Quan diu que el Noucentisme comença en-
tre el 1906 i el 1911, realment dóna una 
imatge molt correcta, perquè el 1906 és 

la data fonamental de les premisses teòri-
ques i polítiques i el 1911 la de la con-
creció artística plena, al moment del retorn 
de Joaquim Sunyer. Quan diu que s'acaba 
entre el 1929 i el 1936, també és encertat, 
perquè 1929 és l’any de l’aparició del 
GATCPAC i de l’èxit dels «Artistes Re-
units», i fins el 1936, malgrat el paper bri-
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Xavier Nogués, Descansant.

Ilant i cosmopolita de l'Avantguarda, con-
tinua present el Noucentisme en el volum 
majoritari de les realitzacions visuals cata-
lanes.

L'autor precisa d'una manera molt clara, 
ben documentada i datada, l’origen de cada 
un dels aspectes ideològics fonamentals. 
El classicisme, el mediterranisme, l'hel·le- 
nisme, la depuració formal, les exigències 
de puresa, perfecció, lítote, formalisme, 
contenció, enraonament, normalitat, sereni-
tat i senzillesa, el caràcter urbà, i el con-
cepte de l’alegria de l’ofici.

Tots aquells aspectes que sanejaven l’am-
bient cultural quasi produïren la indispen-
sable neteja a què al·ludeix Fuster (citat 
per Jardí) quan diu que el Noucentisme 
ens va deixar algunes coses fonamentals 
pel fet d'escombrar la improvisació, la car-
rincloneria, el pairalisme, la gatada, el fu-
ror i la crispació genialoide.

ELS TEMES POLÈMICS

Hi ha un tercer tema de polèmica, sobre 
el qual Jardí tria el partit de deixar-lo per 
discutir: el de la interpretació social i po-

lítica del moviment. Un quart tema, sobre 
el qual sembla que hom pot parlar encara, 
és el del barroquisme en el Noucentisme. 
Un cinquè, el de l’obertura a l’exterior. 
El llibre que comentem es circumscriu 
rigorosament a l’origen català de les temà-
tiques i de les formes i al caràcter fins 
a un cert punt oposat als corrents inter-
nacionals que el Noucentisme tenia. Un 
sisè seria el de la irradiació o no irradia-
ció a l’exterior.

Ens sembla que és una bona ocasió de 
comentar el llibre, amb dos vessants. D’un 
costat, fent al·lusió a l’interessant enfoca-
ment de l'àmbit, on caben Prat de la Riba, 
Fabra, Ors, Carner, Guerau de Liost, Alco-
ver, Riba, Nicolau d'Olwer, Pijoan, Alexan-
dre Galí i Segura, al costat dels descobri-
ments d'art grec d'Empúries i les revistes 
i els llibres definidors de l'època.

De l'altre costat, meditant una mica sobre 
aquells aspectes particulars que resten per 
discutir, com el polític, el del barroquisme 
i el de les relacions internacionals. Qual-
sevol llibre és l’obertura d'una porta cap 
un espai nou del qual caldrà sortir obrint 

altres portes. Aquest és el gran servei que 
fa el llibre de Jardí.

EL TEMA SOCIAL I POLÍTIC

Per al plantejament social i polític, sembla 
que la majoria de comentaristes, després 
de comprovar la forta intenció política —en 
sentit nacional— del Noucentisme, han do-
nat massa importància al fet que el domini 
polític de la Catalunya d’aquell temps per-
tanyés a la Lliga i que el diari on aparei-
xen la majoria dels escrits fonamentals de 
l’origen del moviment cultural fos el diari 
d’aquell partit, «La Veu de Catalunya».

Creiem que, malgrat que això sigui cert, 
no podem admetre de cap manera la iden-
tificació del Noucentisme com a art de la 
Lliga. Ni la del moviment cultural amb el 
tipus de burgesia industrial i fins a un cert 
punt financera que aquell partit represen-
tava, ni amb la mena de clerecia que li 
fornia reforços, entre culturals i populistes. 

Ens sembla que la interpretació correcta 
és la d’estimar que el nucli motor perta-
nyia a un món intel·lectual, situat més aviat 
a l’esquerra, malgrat la qual cosa un esta-
dista de la talla de Prat de la Riba no
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Joaquim Sunyer, Pastoral.

s’estigué d'utilitzar-lo, perquè tenia aquella 
visió nacional per damunt dels partits que 
el feia enviar —ell que era tan de dre-
tes— el jove Campalans a Alemanya per-
què estudiés socialisme.

Si repassem els personatges que Jardí, 
amb encert, ens evoca, començarem per 
Pompeu Fabra, evidentment un inconformis-
ta, ideològicament ben separat de les idees 
dels governants, significativament traduc-
tor d'ibsen. Ors havia tingut la pretensió 
d'ocupar un lloc a la direcció del moviment 
obrer; havia escrit com a socialista, i va 
ésser expulsat del seu lloc de màxim diri-
gent de la cultura oficial a l’època de Puig 
i Cadafalch amb un petit pretext adminis-
tratiu, però en realitat per haver publi-
cat, amb cabals de la Mancomunitat, una 
edició d'un text del socialista William 
Morris on hi havia un capítol amb l’apo- 
logia de l'amor lliure. Jaume Bofill i Mates 
trencaria amb la Lliga el 1922 i se n'aniria 
a un partit destinat a definir-se com a repu-
blicà. Nicolau d'Olwer seguiria el mateix 
camí i tindria tota una vida política al ser-
vei de l’esquerra, abans, durant i després 
de la guerra civil espanyola. Josep Pijoan 

era un altre inconformista que demostrà, 
amb la seva vida privada, la ruptura amb 
la moral tradicional, i que després de pas-
sar per un filobudisme acabà, com a quà- 
quer, al protestantisme. Francesc Galí va 
ésser un esquerranista convençut tota la 
vida, cosa que demostrà amb la seva par-
ticipació revolucionària al moment de la 
guerra. No cal al·ludir, per detonant, l’es-
perit de ruptura de Francesc Pujols, el filò-
sof d’una religió materialista i, d’altra ban-
da, director del «Papitu». Torres Garcia, 
contractat com a pintor oficial per Prat de 
la Riba, fou expulsat de la Generalitat per 
Puig i Cadafalch, a instàncies d'un bisbe, 
perquè les seves pintures eren «massa pa-
ganes». Feliu Elías estigué sempre, clara-
ment, a l'esquerra. També Mestres Fossas; 
també Rubió i Tudurí. Obiols, com Elías, 
es definiria amb Acció Catalana Republi-
cana, etc. Manolo, evidentment, procedia 
de la societat marginada, del districte Vè.

La Conferència Nacional del 1922 deixà ben 
clar que intel·lectuals, pintors, arquitectes 
i poetes d’aquest moviment no eren gens 
típicament de la Lliga, car la majoria pas-
saren a un partit de molta més obertura 

cap a l'esquerra, com ho fou Acció Cata-
lana...

Si examinem, per contrapartida, els gustos 
dels dirigents de la Lliga, veurem que el 
seu art preferit fou sempre el barroquisme 
enfarfegat que Puig i Cadafalch portava a 
l’Exposició de Montjuïc, o que representava 
Josep M. Sert, el pintor del fons d'or, pre-
dilecte de Cambó i tan lloat per la seva 
catedral de Vic.

D’altra banda, el fet d'escriure a «La Veu» 
no vol dir més que un acte de catalanisme, 
car, fins a la catalanització de «La Publici-
tat», no hi hagué cap altre diari català amb 
cara i ulls.

EL TEMA DEL BARROQUISME

El tema del barroquisme s'enllaça, doncs, 
amb el polític. El barroquisme havia temp-
tat Eugeni d'Ors abans de decidir-se per la 
voluntat clàssica. D'una banda, hom hi veia 
una operació per a extreure de la tradició 
popular, dels gravats i de les rajoles de 
cases de pagès i d’ermites, unes morfolo-
gies capaces d’ésser monumentalitzades al 
servei de l'art ciutadà de les minories
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Torné Esquius, Escena d’interior.

6/j û/M casa nova

Aiçsrrt aques'es parets heu près dintre ses caires 
Lo que er» abans de tels: î* espai. Í* anthen?, b iîtan. 
Mai més. iiture, ua aaceîi travesserd aqueis aires 
Ni tttîa ’iar erraboada hi sxecarâ s-:>fi bjm.

í vosaitres, iftíada, teniu ja un nht ben vostre; 
Sí aae.tí pei mon un <iía ssbrèu ít) qhe w> vah 
Rtteordaréu eí batre !a phija en saassi sostre 
! eont és tresca I* ombra dei persp psterttaí.

J» es leu, attio, as<j. Sia, î per nwiîs anÿs b esposa 
Hi regní coronada peî riure d*  u« édartf, 
f 's tanquí squesia porta deixant !a peu hiciosa, 
i s*  oitri com uns brasses sis tristes que hi viadrdn.

jí>AW MaWmx .

Jaume Uongueras, il·lustració.

Francesc Vayreda, L’envelat.

escollides. La portada d'El mal caçador de 
Sagarra, dibuixada per Joan Mirambell, és 
testimoni del moment inicial d’aquest bar�
roquisme, que Josep Aragay exacerbà so�
bre les ales d’un sentiment de fúria vita�
lista i anarquitzant, portat per la teoria dels 
herois. El Puig i Cadafalch del projecte de 
l’Exposició, com el Goday dels Grups Esco�
lars, en donaren la versió arquitectònica.

EL TEMA DELS CONTACTES 
INTERNACIONALS

Un altre tema, el dels contactes interna�

cionals, és molt complex. Ens sembla que 
realment els artistes del Noucentisme se 
centraren en una voluntat d’un art nacional 
que comuniqués els arquetipus del país 
i de la gent, sota un prisma de preferència 
mediterrani que admetia, evidentment, em�
pelts italians. Però això no significà un tan�
cament. Procediren una mica com els mura- 
listes mexicans que, els anys vint, s’apro�
fitaven del cubisme i de Giotto, unint-ne 
el vocabulari a temes asteques, per a la 
creació d’un art nacional de Mèxic. De (’ita�
lianisme cal recordar que no sols hi hagué 
el corrent brunelleschià. Un Duran i Rey- 

nals, un Rubió i Tudurí o un Gabriel Alo- 
mar tingueren altres inspiracions.

En arquitectura, trobem l’assenyalada in�
fluència germànica, d’Àustria, Alemanya, 
Suïssa, a l’obra de Rafael Masó i de Peri- 
cas. Masó, molt semblant als secessionis- 
tes amb la seva casa Masramon, d’Olot. 
Pericas, altament centreuropeu amb la seva 
església del Carme, de Barcelona. La vo�
luntat no era menys nacional. Era la de 
traduir a les morfologies catalanes l’obra 
de creació que feien els nòrdics a partir de 
morfologies del seu país.

Encara més mimètica és l’obra de Farrés 
—l’autor dels Magatzems Damians—, que 
és com un manifest de la voluntat de mo�
dernitzar Catalunya, fer-ne un país modern 
imitant els «països moderns». Fins als dar�
rers anys del Noucentisme hi ha aquest 
corrent germànic, que Francesc Folguera 
adapta amb gràcia al mediterranisme amb 
la Casa de Sant Jordi. Un aspecte especial 
és la influència del nacionalisme suec so�
bre el Goday de la darrera època, que, amb 
el pavelló de Barcelona, el grup Collasso 
i Gil o l’església de Jesús, abandonà l’antic 
popularisme barroc.

Un altre grup d’arquitectes noucentistes 
rebé influències franceses, especialment 
dels Perret, com el Mestre Fossas total�
ment «Arts Déco» del pavelló dels Artistes 
Reunits, els Puig Gairalt, que recorden el 
Théâtre des Champs Elysées a la casa de 
la Via Laietana, el Pere Benavent de tantes 
cases i dels dissenys del Metro Trans�
versal.

Antoni Puig Gairalt àdhuc captà elements 
del racionalisme de Le Corbusier en un edi�
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fici tan noucentista, clàssic, mediterranista, 
ordenat i eurítmic com la fàbrica Myrurgia.

Al domini de l'escultura, les obres tan nou�
centistes de Josep Armengol, Fidel Agui�
lar, Juli Antoni, Borrell i Nicolau, Otero 
o l'alacantí Banyuls, recorden al principi 
l'impacte de Joseph Bernard i després ei 
de Bourdelle. Àdhuc el més gran dels nou�
centistes, Arístides Maillol, no s'explicaria 
sense Bernard. Manolo Hugué manifesta 
clars empelts del cubisme.

A la pintura, és evident el cezannisme de 
Sunyer i de Mercadé. El postcubisme d’un 
Jaume Guàrdia, que arriba a assemblar-se 
a Malevitx. El fauvisme de Mompou o del 
rossellonès Vives. La forta influència dels 
Ballets Russos, de Bakst i la Gontxarova, 
sobre un Francesc Galí que adaptarà ecos 
del postcubisme i àdhuc del purisme.

Joan Mirambell, portada d'EI mal caçador 
de Josep M. de Sagarra.

A sota, Josep Aragay, ceràmica.

Francesc d'A. Galí, Primavera.

Els mobles de Badrinas com les joies 
de Jaume Mercadé importaven mimetis�
mes, al seu retorn d'Alemanya. Les idees 
«Arts Déco» són visibles a les tapisseries 
d’Aymat, a les laques de Sarsanedas i la 
Benigani i als vidres de Gol.

La integració de l’estètica «Arts Déco» din�
tre de loptica noucentista va realitzar-se 
especialment en els ornaments eclesiàs�
tics, orfebreria i indumentària, a través 
dels Amics de l’Art Litúrgic, orientats pel 
criteri estètic de Manuel Trens.

Entre els dibuixants hi hagué la tendresa 
de «nabí» de Torné Esquius i el volgut 
primitivisme germànic escandinau de Joan 
Vila, D’Ivori.

EL TEMA DE L'EXPANSIÓ

Dintre d'aquest tema de les relacions exte�
riors hi ha un altre aspecte que cal tractar. 
E| de la repercussió dels catalans a fora. 

En aquest aspecte cal recordar el cas 
d'Arístides Maillol, que obtingué una glòria 
internacional amb el seu propi Noucentis�
me. També Manolo Hugué conegué una 
certa fama internacional. Hi hagué el cas, 
més nodrit, d’aquells per als quals el Nou�
centisme va ésser un trampolí per a saltar 
a l'art internacional. Aquest darrer és el 
cas de Torres Garcia, o el de Gargallo, que 
adoptà morfologies cubistes sense abando�
nar mai el fons noucentista, vivent fins 
tard, amb i'Antínous o El profeta, en el 
fons tan clàssics. Gargallo havia estat un 
dels directors de l'Escola de Bells Oficis
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DOLÇA CflTflL·linYfl 
ENCICLOPÈDIA TEMÀTICA CATALANA 
Una col·lecció que us permetrà conèixer tot el que cal saber sobre Catalunya

Una obra de sempre 
i per a sempre, que 
no pot faltar a cap 
llar catalana

Adquiriu aquesta col·lecció 
ai preu oferta
de 34800 ptes.

Volum solt 3300 ptes.

LES COMARQUES
volums 1 i 2. Estructurada per comarques, consta 
d’un gran nombre de fotografies fetes 
expressament per a aquesta obra, de textos 
explicatius I d'una petita antologia dels nostres 
prosistes I poetes.

ELS CATALANS
Volum 3. Les plomes dels escriptors més 
coneixedors de la nostra gent comenten cada 
sector de la població catalana: els pagesos, 
els pescadors, els obrers de la Indústria, 
els ciutadans, els artistes, els Joves, les dones...

ELS PAÏSOS CATALANS
Volum 4. una visió geogràfica, històrica, artística 
l folklòrica dels països que van estar lligats a 
Catalunya: el Rosselló, la Cerdanya I el Vallespir, 
Andorra, Provença Nàpols, Sicília, I Alguer...

HISTÒRIA DE CATALUNYA
Volums 5 I 6. Tots els esdeveniments que des de
I època prehistòrica fins avui mateix han contribuït 
a formar el nostre caràcter de poble, la nostra 
pròpia manera de ser.

GEOGRAFIA DE CATALUNYA
Volums 7 I 8. un estudi geogràfic completísslm de 
Catalunya, des del relleu I els rius fins a les 
ciutats I la distribució de la Indústria, tot això 
acompanyat d’una abundància extraordinària de 
fotografies en colors I de mapes.

NOU TESTAMENT
volums 9 110. La paraula de Déu, Interpretada pels 
Monjos de Montserrat, estudiosos del seu 
contingut, que ens trameten el seu significat més 
directe per mitjà de la nostra llengua materna.

Edicions NAUTA
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de la Mancomunitat. És també, en certa 
manera, el cas de Miró, que havia passat 
per l'Escola de Francesc Galí.

Més clarament, el de Salvador Dalí, que, 
a l'exposició de les Galeries Dalmau, el 
1925, era un noucentista tan característic, 
amb les seves mitologies mediterrànies 
i els arquetipus de les noies i dels pobles 
de la nostra costa.

Cal remarcar també que artesans del Nou�
centisme català tingueren un paper brillant 
a l'Exposició d’Arts Decoratives de París, 
el 1925. És el cas del moblista i decorador 
Antoni Badrinas, en el qual anava implícita 
l’acceptació de les marqueteries de Josep 
Obiols, i ei cas de les joies de Jaume Mer�
cadé, l'un i l’altre premiats amb importants 
medalles.

Un noucentista que havia estat professor 
a l’Escola de Belis Oficis de la Mancomu�
nitat, va obtenir un gran prestigi interna�
cional sense abandonar el caràcter d’una 
obra que materialitza molt bé tots els 
ideals de l’època: Josep Llorens Artigas. 

En pintura, van arribar a un cert grau 
d'internacionalització Pere Pruna, que rebé 
l’encàrrec de decorats per als Ballets Rus�
sos i guanyà el premi Carnegie de Pitts�
burgh, i Marià Andreu, conegut mundial�
ment a través dels decorats per al teatre.

Dels intel·lectuals del Noucentisme, Josep 
Pijoan realitzà una labor de professor a 
Roma, al Canadà i als Estats Units, i a tra�
vés dels seus llibres sobre Història de l'Art 
i de la Cultura obtingué una àmplia audièn�
cia internacional. Maillol, Manolo, Torres 
Garcia, Gargallo, Miró, Dalí, Badrinas, Mer�
cadé, Llorens Artigas, Pruna, Marià Andreu, 
Pijoan, no són un equip poc important.

ALEXANDRE CIRIO

(Les il·lustracions que acompanyen aquest text, 
llevat de la foto de l’edifici Athenea —que pertany 
a l’arxiu de «Serra d’Or»—, han estat manllevades 
al llibre El noucentisme d’Enric Jardí, editat per 
Proa.)

Rafael
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