
ELS PRE-RAFAELITES A CATALUNYA. UNA 
LITERATURA I UNS SÍMBOLS, per Maria- 
Àngela Cerdà i Surroca. «Biblioteca de 
Cultura Catalana», 50, Curial Edicions Ca-
talanes, Barcelona, 1981.
L’autora d’aquest llibre és doctora per la 
Universitat de Barcelona, on estudià Llen-
gua i Literatura catalanes, I també angle-
ses, la qual cosa explica que la seva tesi 
suara publicada fos duta a terme sota el 
guiatge del malaguanyat catedràtic Antoni 
Comas, al qual ■ Maria-Àngela Cerdà, amb 
un sentiment de gratitud que l'honora, ex-
pressa la seva reconeixença, i també se-
guint els valuosos consells de Doireann 
MacDermott, professora del Departament 
de Filosofia anglesa de la mateixa Univer-
sitat, la qual l’autora igualment regracia. 
Es tracta d'un llibre molt important, car 
resulta l’estudi més seriós i complet que 
mai hagi estat fet a casa nostra sobre la 
Influència anglesa en la literatura catalana 
(no oblido els treballs d’Ildefons Par sobre 
la penetració del teatre de Shakespeare a 
Espanya, d'abast més general).
Obra dividida en dues parts, la primera és 
dedicada a historiar, amb l’ajut d'una bi-
bliografia considerable, el moviment pre- 
rafaelita, i en representa una síntesi re-
marcable. La segona, destinada a escatir 
l’abast de la influència exercida en els nos-
tres pintors i literats pels homes que com-
ponien la «Pre-Raphaelite Brotherhood», per 
les figures que l'estimularen, com John 
Ruskin, o les que s'atansaren al cercle en 
qüestió, com fou el cas de Swinburne, pre-
senta, per motius obvis, un major interès 
per a nosaltres.
L’autora destria i analitza cadascun dels 
components ideològics d'aquell corrent sor-
git en el cor de l’Anglaterra victoriana, en-
capçalat per artistes plàstics, poetes (de 
vegades pintors i poetes alhora), crítics 
i reformadors socials que cridaren l'aten- 
ció de llurs compatriotes envers la des-
trucció de la Natura que comportava la 
revolució industrial, responsable de la for-
mació de suburbis o de ciutats senceres 
que eren espantoses aglomeracions de fà-
briques i d’habitatges insalubres, i que se 
sentien revoltats davant l'escassa qualitat 
estètica dels productes manufacturats. El 
culte a la Natura es va difondre a través 
de Ruskin, i la dignificació dels treballs 
industrials fou defensada en la teoria i en 
la pràctica per William Morris.
Els artistes Dante Gabriele Rossetti, John 
Everett Millais, William Holman Hunt, Ford 
Madox Brown i Edward Burne-Jones culti-
varen una pintura de colors vius i dibuix 
precís, com la dels primitius italians an-
teriors a Rafael, i volgueren assolir un alt 
nivell de puresa o d'idealisme, al qual as-
piraren igualment poetes com Rossetti ma-
teix o la seva germana Christina; llur lírica 
apuntava cap a l’espiritualitat o la religió, 
però també s'aproximà a la tenebra, al mis-
teri o àdhuc ai satanisme. Aquell anhel 
d'idealitat explica que els pre-rafaelites 
s’abeuressin en les fonts dantesques, es-
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pecialment en «la Vita Nuova» d'Alighieri. 
També s’inspiraren en les llegendes del 
cicle bretó o arturià. I això s'esdevingué 
tant en pintura com en poesia, disciplines 
cada vegada més apropades i indestriables 
en el conjunt del moviment anglès.
L’espiritualitat d'aquells artistes i literats 
es palesa en una valoració de l'individu 
esforçat, heroi respecte de la massa gre-
gària; en una veneració per la dona inno-
cent, pura, gairebé extraterrenal, en con-
trast amb la femella sollada i malèfica, la 
qual cosa comportà l'exaltació de l'amor 
eròtic i místic oposat al sexual i pervers. 
La dualitat innocència-experiència, les in-
compatibilitats entre el somni i la realitat, 
entre ¡'activitat creadora i el treball ruti-
nari, entre l’art i la indústria, són trets 
característics d’aquell corrent elaborat per 
un estol d’homes selectes que, paradoxal-
ment, en les respectives vides no foren 
tan partidaris de la innocència. El pintor 
Millais, que acompanyà el matrimoni Rus-
kin en els seus viatges, acabà seduint l'es-
posa del crític. Rossetti, després d’exaltar 
la seva esposa Elizabeth Siddal —morta 
als dos anys de casada—• com si fos una 
altra Beatriu dantesca, cau en unes rela-
cions carnals ben prosaiques amb Fanny 
Cornforth i, més tard, amb Janey, casada 
amb William Morris, que, afegides a l’al- 
cohol i a la droga, significaren per a l’ar- 
tista el camí de la degradació.
Però deixant de banda aquestes minúcies 
i tornant al pre-rafaelitisme anglès en ge-

neral i concretament a la seva influència 
a Catalunya, cal dir que l’autora remarca 
el gran paper que hi tingué Alexandre de 
Riquer, que a Anglaterra conegué l’obra 
de Burne-Jones (de la qual parlà al Centre 
Artístic de Sant Lluc ran de la mort del 
pintor), que assumí plenament l'actitud 
morrisiana de la valoració del disseny en 
els productes industrials I que, en la seva 
tasca poètica, singularment la que fou 
aplegada al volum Anyorances, inspirat en 
la pèrdua de l'esposa, s’apropa a l'Idea-
lisme d’aquell Rossetti tan influït per «la 
Vita Nuova».
Cerdà també valora Cebrià de Montoliu, 
traductor de fragments de Ruskin i que 
maldà per aclimatar ací el projecte de les 
Garden cities britàniques, que responia a 
un dels ideals més cars a William Morris. 
L'autora recorda així mateix Jeroni Zanné, 
que havia destacat al temps de l’Associa-
ció Wagneriana i de la revista «Joventut» 
i que morí oblidat a l’Argentina abans de 
la guerra civil; ultra el conreu de la poesia 
a la manera parnassiana, Zanné dedicà un 
sonet a D. G. Rossetti i en traduí el poema 
arquetípic «The Blessed Damozel», i en 
d'altres obres inèdites o publicades frag- 
mentàriament palesa un lirisme òrfic (del 
mite d’Orfeu que rescata dels Inferns l’es- 
timada) o fins i tot un cert grau de sata-
nisme.
Tampoc no oblida Cerdà la difusió de les 
pintures pre-rafaelites a través de Raimon 
Casellas i de «La Ilustración Ibérica», re-
vista dirigida per Alfred Opisso, comenta-
rista dels gravats I que, a «Catalònia», di-
vulgà una traducció catalana del sonet 
«Saint Luke the Painter» de Rossetti. L’au-
tora, ultra assenyalar l'anglicisme de dos 
importants homes de «L’Avenç», Ramon D. 
Perés i Jaume Massó i Torrents, es dedica 
a rastrejar —com ho indica el subtítol del 
seu llibre— la presència a la nostra lite-
ratura d'uns símbols d’encuny pre-rafaelita 
com els de les dones-flor, les dones-fada, 
personificació d'una espiritualitat femenina 
que sovint voreja la santedat o que és 
vençuda per la malaltia, i cita casos extrets 
de les obres d'Apel·les Mestres, de Massó 
i Torrents, de Casellas, d’Alexandre de 
Riquer, d’Adrià Gual o de Santiago Rusiñol. 
D'aquest darrer també remarca el tema 
dels jardins abandonats vistos preferent-
ment a la llum crepuscular, un motiu molt 
car als pre-rafaelites com així mateix ho 
fou el del bosc, escenari de tantes llegen-
des arturianes. Pensem en Mestres («La 
nit al bosc», «Liliana») o en Riquer («El 
poema del bosc»). En resum, amb una co-
neixença directa de les obres o una assi-
milació més o menys inconscient de llur 
simbologia, els nostres pintors i escriptors 
de la fi de segle es nodriren del pre-rafae-
litisme.
D’ara endavant, aquest dens i apassionant 
llibre de Maria-Àngela Cerdà serà un ajut 
imprescindible per a formar-se una idea 
completa del Modernisme literari català.
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