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SINOPSI DE L'ANTINOUCENTISME HISTORIC

A proposit nomes de la figura historica de Caries Pi i Sunyer, pero

amb validesa genericament referible a la profusa resta d'actituds criti-

ques enviers el moviment noucentista, es que Ricard Vinyes ha remar-

cat, amb encert, que <a 1'atac antinoucentista no hi corresponia una ex-

pressio politica, un projecte cultural, nacional alternatiu, ni una

organitzacio que el fes possible, a diferencia del que havia succeit anys

enrere amb el noucentisme».'

No cabria dir el mateix, pero, dels dos altres grans moviments que

havien precedit aquest. La critica contra la Renaixenca vie donada en

bona mesura pet Modernisme -es de fet el Modernisme i la nova dina-

mica que se'n deriva; i, semblantment, la critica mes frontal contra

aquest s'enquadra dins aixo que ja des d'un primer moment hem cone-

gut amb el nom de Noucentisme.

Ara: l'absencia d'un relleu d'aquest moviment per part de cap altre

de clarament tipificat fa que les reaccions contraries que suscita reves-

teixin caracteristiques totes altres que les que havien propiciat succes-

sivament la liquidacio de la Renaixenca (en mans del Modernisme) i la

del Modernisme (en mans del Noucentisme).

L'exhauriment d'aquest ultim, consequencia de la defeccio primo-

riverista de la classe que l'havia auspiciat en primordial instancia, no via

seguit d'una alternativa global comparable a les que havien representat

amb anterioritat Renaixenca i Modernisme i, en el seu moment, el ma-

teix Noucentisme. Es com si, en esgotar-se la propulsio del catala-

1. Ricard VINYES RIBAS, Cartes Pi i Sunyer: Introduccio pera una biografia, dins l'o-

bra conjunta Cartes Pi i Sunyer (1888-1971) (Barcelona, Ajuntament de Barcelona,

1995; ,Gent de la Casa Gran,,, num. 8, ps. 33-50; la cit. adduida es a la p. 38.
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nisme politic de filiacio preferentment burgess, s'estronques la conti-
nuitat d'una dinamica cultural de pretensions globalment reforma-
dores.

Aixi, durant els anys vint i trenta, 1'avantguarda, d'una banda, ju-
gara, amb un fort component mimetic envers la iriliana i sobretot la
francesa, la carts d'un intel•lectualisme tan culturalment revulsiu en
cercles reduits tom socialment allunyat de qualsevol projecte de trans-
formacio efica^ entre lea masses; d'altra banda, les expectatives de
canvi creades entre lea capes populars i petitburgeses de Catalunya en
el mart de la nova le^alitat republicana i autonoma, que han donat peu
a algun autor a demanar-se si hauria estat possible en aquell context un
«noucentisme de masses»,' se n'aniran en orri per causa de 1'esclat de la
guerra i del seu ulterior desenlla^.

Per totes aquestes raons es que la critica al Noucentisme res no to
a veure amb 1'exercida en relacio amb la Renaixen^a o amb el Moder-
nisme; no forma part de cap moviment estructurat; no s'inscriu dins
una practica de classe concreta, tom tampoc no respon a les directrius
d'un programs -social, cultural, politic- mes o menys coherent, ni ha
solgut altrament brindar alternatives d'operativitat plausible.

Es una critica atomitzada i heterogenia, acordada (o acordable)

amb unes constants historiques prou recurrents,' pero que sovint

obeeixen a motivations diverses i que acostumen a aspirar a objectius
ben diferents entre si; d'aquesta criticabilitat del Noucentisme al llarg
del temps des d'opcions socials i nationals antitetiques, se'n pot de-
duir fins a quip punt el moviment ha esdevingut punt de referenda
inexcusable i pauta contrastativa ineludible amb que mesurar, mal que
sigui a la contra, la viabilitat de propostes altres que lea per ell apun-
tades.

Per aixo tambe es que la critica al Noucentisme no troba millor de-
nominacio que la designi que la que la defineir- per contraposicio ex-
plicita amb aquest; d'on el terme d'«antinoucentisme», encunyat ja als

2. Enric UCELAI' DA CAL, La Catalu^tys populists. Intatge, cultura i politics en 1'etspa
republicana (193L-1939) (Barcelona, La Magrana, 1982), en esp. el cap. N, ps. 121-133.

3. Josep MCRGADES, Constants historiques de l'sntinoucentisme, «L'Aven^», num.
194 (juliol-agost 1995), ps. 52-55.
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anys vint, i del qual es licit de servir-nos avui dia per comprendre-hi

,,no sols la reaccio contra el moviment tan bon punt aquest fa fallida

amb 1'adveniment del primoriverisme , sing totes aquelles altres mani-

festacions que, d ' una o altra manera, s'inscriuen en la dinamica de re-

buig del noucentisme i de la seva reiterada presencia tot al Ilarg de la

historia d'aquest segle•.'

Les pagines que segueixen son un intent de tipificar esquematica-

ment allo que aqui anomenem de manera convencional l'<<antinoucen-

tisme historic. , es a dir , l'oposicio sorgida contra el Noucentisme des

d'un bon comencament i fins I'epoca en que , arran del tall produit per

la guerra, aquest deixa de ser un moviment d'una o altra manera opera-

tiu per convertir-se en un referent historic tan ineludible com, alhora,

tanmateix llunya.

Refraccio

Les dues primeres etapes en la impugnacio del Noucentisme son

coetanies d'aquest i se superposen entre elles, tot i les divergencies en

que, a grans trets , basen llur respectiva critica.

N'es la mes persistent la promoguda des de medis vinculats a la Re-

naixenca i, per causa de la irreductible incompatibilitat entre aquests i

1'emergent ideari noucentista, 1'anomenarem aqui la fase de refraccio.

Si haguessirn de jutjar per algunes de les invectives que, en les seves

Alemories literaries ', dedica la figura venerable de Narcis O11er als nou-

centistes , podriem estar temptats de creure que tot es reduia en el fons

a la manifestacio d'un de tants conflictes generacionals . b En aquest cas,

4. Josep MURGADFS, art. cit . supra, p. 52.

5. Per be que enllestides el maig de 1918, aquestes Memories no aparegueren fins al

1962, publicades a Barcelona per l'Editorial Aedos, amb proleg -tambe d'interes per al

resseguiment de l'antinoucentisme - de Gaziel.

6. Vcgeu-ne la seguent mostra, en que es refereix a Victor Balaguer : « Erem a manta

els jovenets que alli ens trobavem , i com que, gracies a Deu , no teniem els de Ilavors la

ridicula fatuitat dels que, avui, bate ant - se ells mateixos de noucentintes [sic], reneguen

inutilment I'obra intellectual de llurs predecessors immediats , no puc ponderar a voste
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pero, la mutua animadversio' obeia a la diferencia de projectes a que
responien l'un i 1'altre moviment, i que no era al capdavall sing la
que separava el catalanisme d'inspiracio romantica i extraccio pairal
del catalanisme convertit en basa polftica per la burgesia urbana i in-
dustrial.

Aquesta refraccio al Noucentisme per part de la Renaixenca troba
el seu baluard mes combatiu en la Institucio dels Jocs Florals -que as-
segura a 1'antinoucentisme de filiacio renaixentista una major durada
que el generat des de cercles modernistes-, i entaula batalla sobretot
en el camp de la llengua.

La reforma normativitzadora encapcalada per Fabra esdeve aixf el
detonant d'una ofensiva en que els epfgons de la Renaixenca represen-
ten el refus a acceptar 1'autoritat academica de la Seccio Filologica de
1'Institut d'Estudis Catalans i en que, en contrapartida, opten de pre-
ferencia, en nom de la tradicio, per solucions lingufstiques diacronica-
ment desfasades.

Bast] citar, ara i aquf, a tall de simple mostra il•lustrativa, noms com
el de Pin i Soler, autor d'una furibunda «Protesta contra les Normes
Ortografiques»" i exponent conspicu de 1'anomenat «humanisme anti-
noucentista»;' el de Francesc Matheu, veritable home fort dels Jocs

la devocio amb que contemplavem el mestre i patrici per nosaltres inexpressable, quan el
veiem travessar per alli.,,, Narcis OLLEK, op. cit., p. 25.

7. Pel que fa a la critica del moviment llavors actual contra el que I'havia precedit, veg.
Josep MURGADES, La Renaixenca vista pel Noucentisme, dins Actes del Col-loqui Inter-
nacional sobre la Renaixenca (18-22 de desembre de 1984), vol. II (Barcelona, Estudis
Universitaris Catalans, 1994), ps. 111-139.

8. Publicada al .<Diario de Reus» el 12-IV-1913, dos mesos i mig despres de l'apari-
cio d'aquestes; vegeu-ne els dos darrers paritgrafs: ,Considereu, per altre part, la vostra
mesquinesa. Qui sou vosaltres, ni cent mil com vosaltres, pera manarnos a nosaltres,
Iliures ciutadans de la lliure Republica de les Lletres?, ni qui es lo senvor director de la
"Veu de Catalunya" pera permetres profanar la sagrada prosa den Muntaner?, ni <qui es
lo senvor president de la Diputacio Provincial de Barcelona pera manarme a mi, redac-
tor de la present Protesta, a mi, que soch de la Florida, entre Reus y Tarragona, pera
manarme qu'escrigui'I catala com aquells minyons de la Bordeta? // Total, que les vos-
tres "Normes", son una alcaldada, una Ileugera mostra de lo que manarieu, si tinguessiu
mes poder.»

9. L'expressio es de Maria SOLA, en el seu proleg a Josep PIN I SOLER, De les terres
mediterrdnies (Barcelona, Edicions 62, 1966), p. 9.
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Florals i propagandista incansable a travel de les seves publications

«La Ilustracio Catalana» i «Catalana»;'^ el de Carreras Candi, objector

ja del mateix terme « noucentisme»" i disconforme amb la concessio de

suport politic als homes d'aquest moviment;" el d'Anfos Par, potser

1'arcaitzant mes abrandat."

Retraccio, doncs, a 1'autoritat emanada de 1'Institut. Pero tambe,

en indestriable correlacio, misoneisme tout court. Valgui altre cop un

exemple manllevat d'Anfos Par, en que nega qualsevol valor a tot allo

esdevin^ut de la Renaixen^a en^a;'^ pero potser mes simptomatics son,

en aquest sentit, els respectivament fornits per 1'erudit i bibliofil Mi-

guel i Planar i pel poeta i memorialista Apel•les Mestres, en que resta

pales que llur oposicio s'adre^a rant al Noucentisme com a tot allo que

10. Veg. algunes de les seves afirmacions: «Hem discrepat en la manera de fer la Re-

forma [de la Ilengua], Gem resistit les impositions [...] no veyem cap necessitat de tren-

car Ies formes tradicionals de la nostra escriptura [...] Nosaltres, defensant to respecte a

les formes d'escriptura que la Llengua ha conservat durant sigles a pesar d'influencies y

postracions, cns creyem ser ell mes forts, perque defensem la Llengua matexa y no res

de la nostra im^encici. Los partidaris de la Reforma pledegen un plet propi, una invencio

seva, son pares y padrins, y per rant mes exposats a ofuscarse», AMADOR [pseud. de

Francesc Matheu], D'ortografia Catalana, «Catalana», num. 105 (31-X-1921), p. 470.

11. Veg. cl scu art. Nouceratistes^!^, «La Veu de Catalunya» (28-II-1911), en que, en

nom d'un purisme terminologic -el terme que propiament s'escauria segons ell fora si

de cal el de «dinoucentistes»-, arremet contra la creacio de paraules novel no determi-

nades per 1'us.

12. Vegeu-ne la seguent formulacio: «La minoria que proclama ranter modifica-

tions absurder, a espatllles de tot I'altre element literari sa de Catalunya y ab la omni-

moda proteccio del element politick regional, obra ab una lleugeresa de la que us ne

sera exemple to que ha passat ab la indicada generalisacio (generalitzacio us dirien ells)

de la tz.», dins el seu Discurs presidertcial en los Jocbs Florals de la Bonanova, publicat a

«Catalana» (31-X-1921), p. 478.

13. Veg. Ies argumentacions que desplega en el cap. II del seu Examen de conscien-

cia catalanista. Extret de «La Revista->, Hombre de desernbre de 1933, y retornat a sa pro-

pria ortografia traditional (Barcelona, 1934), ps. 9-15.

1^3. «En conjunt, podem dir que fou en Riera y Bertran una personalitat ben repre-

sentativa de la Ease constituvent de nostra darrera renaxen^a, epoca que ni politica-

ment, ni literaria, ni moral, es estat seguida per cap periode constructiu (com soberga-

ment 1'apellaven aquells crevent esserne constructors), ans per desmoralisacio y

decaden^a», del discurs d'Anfos Pnk, Notes linguistiques y d'estil sobre les inscriptions y

cartes de Catalunya anteriors al segle xlve, Ilegit el dia 30-XI-1924 amb motiu de la seva

recepcio a la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.
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comportes un bri de major o menor novetat en relacio amb els esque-
mes estetics i mentals mes tipicament decimononics.'s

D'altra banda, en la seva recusacio del moviment, Miquel i Planas
potser tendeix mes a posar 1'emfasi inculpatori en la dimensio de po-
der i de promoci6 social que aniria aparellada amb el moviment,'' men-
tre que Apel•les Mestres ho fa, de bracet amb Lluis Via, carregant con-
tra la manca de sentiment i contra el caracter <<cerebral>> de la poesia
noucentista" -un retret prou frequent tambe en boca dels modernis-
tes i que revela, en negatiu, com la literatura noucentista prefigurava ja
la poesia pura i, en definitiva, ,la deshumanizacion del arte>> caracteris-
tica d'aquest segle.

A remarcar, a mes, que tots dos autors combatran el Noucentisme
no tan sols des del discurs mes o menys argumentat, sing tambe des
del pastitx i la parodia" -un procediment, aquest, a que es prestava ja

15. Pel que fa a Miquel i Planas, veg. a la revista editada per ell ,Bibliofilia>>, vol. I
(1911-1914), ps. 532-533, el seu text El Modernisme en la literatura catalana, en que se
serveix significativament d'aquest terme -i no pas del de Noucentisme-, a titol deni-
grators, per fer una caricatura estrafeta de les options linguisticoliteraries noucentistes.
En relacio amb Apel•les Mestres, basti reportar el comentari que insereix al seu anecdo-
tart Vist i Sentit, del 1918, per be que no publicat fins al 1987 per ('Editorial Milla de
Barcelona: 'Tenia [es refereix a la seva dona], per jut;ar els homes, un cop d'ull merave-
116s; el judici que, a la primera vegada de parlar-hi, formulava, no fallava. // D'en Mara-
gall solia dir sempre que es parlava en ]a intimitat: -Un home tan bo, tan simpatic, tan
ben educat... Quina llastima que sigui tonto! // Entre el judici d'ella i el dels que ]'han
proclamat "el gran, el lluminos, el vident" prefereixo el d'ella. // Sento haver-ho de dir
d'un home a qui jo estimava molt, pero fins a ell, cap poeta catala havia escrit tantes
tonteries.,', op. cit., p. 157.

16. Veg. la def1n1ci6 que va encunyar del moviment: ,El noucentisme es un afany
immoderat d'exh1b1c16 y una cotitzacio de valors literaris ab vistes a la nomina", -Bi-
bliofilia>', vol. I (1911-1914), p. 539.

17. Veg., per exemple, el text de Lluis VIA, De l'emocio literdria, discurs que pro-
nuncia amb motiu de la seva recepcio a la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
el 9-XII-1923, i la resposta que Ii feu Apel•les Mestres, en la qual es llegeix: < Quan
oposada es la seva poesia [la de Lluis Via] a aquexa poesfa a la moda -que anomenem
"cerebral" perque ab ella'l cor no hi to res que veure- que no fa sentir res perque no es
filla del sentiment! ....Com si sentiment y poesfa fossin dues coses que poguessin sepa-
rarse! Corn si dir «poesia cerebral" no equivalgues a dir "flor sense perfum", o "mani-
qui vestit de dona"!», p. 25.

18. De Miquel i Planas cal fer esment, en aquest sentit, de la revista d'un sol nu-
mero, significativament datat el dia dels Innocents de 1914, ,El Noucentista", en que
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de si el moviment per diverses raons i que retrobarem mes endavant

tambe en la ploma d ' altres oponents.

Oposicio

La segona fase de 1'antinoucentisme es la gestada des del Moder-

nisme i es la que podem qualificar com d ' oposicio propiament dita.

La discrepancia entre els homes d'aquest moviment i els del Noucen-

tisme -en la mesura en que participen tots de la progressiva dina-

mica de polititzacio del catalanisme - ja no es tant de concepcions

globals ni d'objectius com d'estrategies i de procediments. Si en el

cas de la Renaixenca la divisoria entre ella i el Modernisme -i, per

extensio accentuada , entre aquesta i el Noucentisme , segons hem

vist- s'establia a grans trets entre l'opcio tradicionalista i 1'opci6 ac-

tualitzadora, ara la separacio mes tallant entre Modernisme i Nou-

centisme passa primordialment per la contraposicio entre natura i ar-

tifici.

Aquesta antitesi , segons es prou sabut, es tradueix de manera molt

vistosa en l'ambit de la literatura i en el de la llengua.

En aquell, son les critiques a la poetica arbitraria - al grau d'elabo-

racio en que es basa i al component intel • lectualista que denota- en

nom de la paraula viva -de la sinceritat i de 1'espontaneisme de que fa

gala-; es Maragall, doncs, confessant-1i a Pijoan, al cap d'un any de

Glosari, -em temo que 1'Ors acabara escrivint en frances,,;'< o discu-

tint-li directament a aquest -el valor d ' un moment critic en l ' artista» a

fa befa i escarni d'aquest moviment , pero tambe , en coincidencia amb el misoneisme

abans al-ludit, del cubisme pictoric; tambe hi ha tot de dicteris antinoucentistes a les se-

xes obres Les confidencies d'en Joan Bonbome (1918), Els pensaments den Joan Bonhome

( 1919) i Elpurgatori del Bibliofil ( 1920), aquesta ultima adrecada sobretot contra Fabra.

D'Apel•les Mestres, basti recordar les sexes peces teatrals Els sense cor (1909) i Justicia!

(1912), aixi corn els sous llibres de poernes Tardanies (1918) i Mel, Fel, Gel (1922),

aquest 61tim signat amb el pseudonim J. Recolons.

19. Carta de Maragall a Pijoan del 19-XII- 1906, dins Obres Completes ( Barcelona,

Editorial Selecta, 1947), p. 1765.
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1'hora de fer literatura;'0 o exposant-li obertament a Guerau de Liost
que, del seu llibre emblematic La Muntanya d'Arnetistes, fret dunes
poques compositions, «lo demes ho trobo en general massa pensat per
poesia»;" o fent-li retret a Lopez-Pico de la seva derivacio poetica." I
es tatnbe, per citar nomes un de tams altres exemples il•lustratius, 1'ac-
titud d'un modernista que es bat en retirada davant el Noucentisme
triomfant, Francesc Curet, quan se serveix del manifest orsia dels
«Amics de la Unitat Moral d'Europa» per acusar-ne els signants d'«es-
tirats, inflats, insipids, incolors i inodors turiferaris d'aqueix novell
culteranisme» i per esgrimir contra la (iteratura noucentista topics
procedents ja de la Renaixen^a i basats en Papologia del sentiment i de
la passio.''

En Pambit de la llengua, indestriable a tots els efectes de les op-

20. Carta de Maragall a Ors de 28 -VI-1909, dins op. cit., ps . 1673-1674; el test pot
passar per un minitractat de poetica modernista en contraposicio a la noucentista : «[...]
si jo admeto el valor d ' un moment critic en I ' artista. I jo pregunto : < en I'acte de crear?
Suposo que em diu si. Dones, responc que I'admeto com a negatiu: es dir, a I'artista se li
han d'apareixer (parlo del poeta ; les altres arts no les tint esperimentades i no m'hi
fico) Its formes espont3nies , i ell les subit , Pero a algunes diu rapidament, no! i les
oblida immediatament , i torna a passar I'emoci6 per la suggestio del ritme, i torna a
senor passar el torrent en fusio que ha d'omplir-li el motllo d'aquell : resisteix to que
pot amb el rapid no, i to altre passa i queda , i despres que s'ha refredat ja noes pot tocar
sense destruir aquella unitat que es I'obra. // Pero mai pot admetre's un moment critic
positiu , es dir : -<Com ho dire ara en onze sil^labes que el sol fa d'or Ies times del
Montseny ? - Aixo mai. Aixo mai sera poesia».

21. Carta de Maragall a Jaume Bofill i Mates de 9-I - 1909, dins op. cit., p. 1636.
22. «Mes , ve un moment en que voste trenca de cami, no vol que la poesia es faci en

voste , sino que voste vol fer la poesia. Jo no crec que aquest sia el bon cami, Pero ja se
que voste em dira que hi to il•lustres davanters , i reconec que s•oste en segueix noble-
ment les petjades», Carta de Maragall a Josep Ma. Lopez-Pico de 18-VI-1910, dins op.
cit., ps. 1705-1706.

23. aAquestos intellectuals impassibles , els creadors de la literatura en guants, no
hi intervenen positivament en la gran obra: escampen la seva buidor , fora de la Iluita do
passions i amors del poble, del qui se n'aparten per a entretenir-se, enginyosunent, en
pasejar pels caminals del Parnas tot combinant frtses i paraules, tom un acrostic. // I
mentrestant no hi ha en ells cap continuador de la gran nos•ela catalana, humana i forta,
qual darrer conresador es la Victor Catala, ni la poesia, ni el teatre rebroten en la sabe-
ruda joventut, trista joventut!, que pren I ' estil per I'expressio i com una lama friaola es
complau mes en els adminiculs de l'habillament extern per extravagant, per arbitrari
que sigui , que no pas en la possessio d'una anima sencera i desbordanta », Francesc Ct:-
Rt-T, EI manifest dell intellectuals , «El Teatre Catala», num. 147 (19-XII- 1914), p. 819.
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cions literaries corresponents, la ponderacio de la natura per sobre de

1'artifici comporta, inevitablement, la repulsa del proces de conforma-

cio d'una llengua estandard -fonamentada en la modalitat majoritaria

de 1'idioma, pero tot atenent Lambe al potencial diasistematic d'aquest,

i amb un considerable component d'invencio ab novo- i la conse-

quent exaltacio de la multiforme dieersitat dialectal, aixi com la prefe-

rencia d'allo tingut per viu enfront d ' allo considerat llibresc; es, per

donar un exemple il•lustratiu d'aquest darrer cas, Pexplicita declaracio

de principis que fa en un tal sentit Victor Catala al critic noucentista

Domenec Guanse;'' o la prossecucio exultant i programatica que

autors com Santiago Rusinol duen a terme del populisme subjacent a

la Renaixen^a en forma del «catala que ara es parla»; o^ es tambe, per re-

metre'ns a 1'episodi mes sonar, el de mossen Alcover trencant amb Fa-

bra iamb 1'Institut.''

L'antagonisme entre natura i artifici te, pero, en el cas que ens

ocupa , una dimensio soeint mes profunda, estructural ; es aixi com des

del naturalisme modernista es procedeix a denunciar 1'arbitrarietat

noucentista tot assenyalant el decalatge entre el programa o 1'actuacio

d'aquesrl i la realitat de que parteix i sobre la qual preten operar. No es

estrany , segons aixo , que les critiques s'adrecessin de preferencia en

aquest sentit directament contra la gran obra verbalitzadora del Nou-

centisme, el Glosari de Xenius.

En dos articles simultanis gairebe al dia, als dos anys d'haver iniciat

Ors la seva col•laboracio a «La Veu», Gabriel Alomar li recrimina, en-

24. «Les ciutats y, sobreroc , certes esferes d'elles, son, pe'I que diu a la llengua, punc^

de confluencia de rota mena d'aportacions infectes, v , o be un ha d'allunyarse'n o ha de

deixar, si no's vol que perdi u> t caracter ab Pesteriliczacio v decingui un mer producte

de laboratori , que aquella sia maculada per elles. Bella coca la correccio, en el lexich

com en roc, pero de veure'm for^at a ttiar entte ella y la vida, no hi puch fer mes, sacri-

ficarc sempre la primera... si no crobo manera logica de harmonitzar Puna ab 1'altta»,

Victor CATALA, carca a Domenec Guanse del 1927 , chat per M. Kosa FoN1', «Un film:

(3.000 rr:etres) »: La resposta de Victor Catala als models noucentistes, dins Acres de les pri-

meres Jornades d'estudi sobre la vida i 1'obra de Caterina Albert i Paradis -<['ictor Catala»

(Barcelona, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 1993), p. 222.

25. N'ha resseguit les incidencies Josep MASSOT I IVIUNTANER al seu Ilibre Antoni

^L1. Alcover i la llengua catalana ( Barcelona , Publicacions de l'Abadia de Montserrat,

1935), en esp. al cap. 6.
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tre d ' altres coses , <' haver admes com a manifestations de civilitat la su-

perficial cortesia , o 1'art purament epidermic a lo Valera i Pardo Bazan,

o l'urbanitat , incapac de desento » i, per un altre canto , no haver <<com-

pres be tot lo que la flastomia i 1'escandol puguin tenir , en un moment,

de sanejador , de ventilador , fent entrar una gran ventada en els bou-

doirs closos >> i no haver <vist com 1'empenta dels brutals i de les turbes

pot esser , un instant , manifestacio senyorial magnifica o,2< es a dir, en

altres paraules , li fa retret d ' afectacio i , doncs, indissolublement, de

practica d'un cert black - out; Jaume Brossa, pel seu compte , mes incisiu

i menys contemporitzador , blasma Ors per tal com amb la seva doc-

trina administra l'universalisme - l'oposicio , segons 1'autor, del regio-

nalisme i del pairalisme - nomes a petites doiis , ja que << te de catequit-

zar a vigatans tancats i barrats ", i per aixo postil • la que '< quan veig el

contrast de les intentions de 1'Ors amb la mentalitat del public al qual

s'adreca, del sentit "esoteric " de la seva paraula amb la mediocritat de

brusa que triomfa en totes les classes socials de Catalunya, em fa 1'e-

fecte d'un Cristofol Colour prenent un bany en la piscina dels

Orientals,,.2"

De tota manera , el detractor mes pertinac de la magna obra orsiana

sera sens dubte Santiago Rusinol, que amb el pseudonim de Xarau pu-

blicara un pastitx del Glosari , amb aquest mateix nom , a «L'Esquella

de la Torratxa» entre el 1907 i el 1925, fins a sumar un total de gairebe

nou-cents articles ; segons ha precisat Margarida Casacuberta , Rusinol

s'hi proposa << de fer evident el desencaix entre el tan repetit concepte

de "Civilitat" i les actituds incivilitzades d'aquesta societat que ha de

passar , sense ser - ho, per ideal ,,; per aixo tambe es que , segons la ma-

teixa estudiosa , << les gloses de Xarau son el negatiu gairebe perfecte de

les gloses de Xenius : abocades directament a la "vulgaritat " tematica i

formal - Rusinol selecciona de la realitat els aspectes mes quotidians

i fonamenta la major part dels seus articles en jots de paraules sobre

26. Gabriel ALOMAR, Gloses al Glosari de Xenius, <'La Esquella de la Torratxa", num.
1510 (6-XII-1907), ps. 790-791.

27. Jaume BROSSA, L'esperit universalista , «El Poble Catala» (I1-XII-1907); citat

segons l'edicio de Joan Lluis MARFANY a Jaume BROSSA, Regeneracionisme i Moder-

nisme ( Barcelona , Editions 62, 1969), ps. 53-58.
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girs i frases fetes provinents del registre mes popular del llenguatge-

son profundament antierudites i desmitificadores per naturalesa».23

Ara: pel seu gran prestigi, es tambe altre cop la de Joan Maragall la

figura mes significativa en la denuncia d'aquest desajustament concep-

tual entre les possibilitats reals d'aquella societat i els objectius progra-

matics a que aspiren els noucentistes. Es el Maragall que en nom del

romanticismede 1'espontaneisme'=, de l'individualisme31, arremet

contra l'accio de poder desplegada ja des de les institutions noucentis-

tes. Corn be ha remarcat Joan-Lluis Marfany, <les seves critiques del

Noucentisme eren sovint injustes. Com a excrescencia de la seva pro-

pia practica poetica, la teoria de la paraula viva tenia un cert valor de

parafrasi, pero com a teoria poetica no servia gaire, i era, en la mesura

que d'altres se la feien seva, d'efectes nefastos: avalava la incuria lin-

guistica i metrica i encoratjava tots els desequilibrats embrutapapers

del pals -i n'hi havia molts. Quant a l'obra ordenadora de normalitza-

cio linguistica i de creacio d'institucions dels noucentistes, em sembla

corn no cal ni dir corn era de necessaria i, en conjunt, d'encertada. Pero

Maragall hi endevinava, confusament, certs defectes essencials que no-

saltres, amb el benefici de la mirada retrospectiva, podem assenyalar

28. Margarida CASACUBERTA, Santiago Rusiriol contra el Noucentisme: El glosari de

Xarau (1907-1925), dins Santiago Rusiriol et son temps (Editions Hispaniques, Paris,

1993), ps. 79-98.

29. "En nosotros, hasta los clasicismos son romanticismo. iCuidado con someter-

nos a canones demasiado rigidos!,,, La ciudad del ensueno, ,La Lectura,, (abril 1908),

dins op. cit. supra, p. 1482.

30. -Yo no puedo creer en ese imperialismo, en ese derramarnos fuera e imponer-

nos que usted [Miguel de Unamuno] [...] propone a nuestro catalanismo. Una gran

parse de la actual juventud catalana participa de esa fe, y yo mismo -lo confieso- la

send un momento. Pero ahora, pasada aquella rafaga de este pueblo, que solo es poli-

tico a rafagas, creo que el imperialismo no debe nacer de un proposito de reflexion,

sino ser un resultado espontineo, casi fatal, fisico, por decirlo asi, de una fortaleza so-

brada, de un peso especifico adquirido a fuerza de adentrarse, de olvidarse, hasta cierto

punto, de toda accion externa, de no preocuparse sino de la propia nutrition, de asimi-

lar, de barter hacia adentro,,, Cataluna i Avant (5-X-1911), op. cit. supra, p. 1496.

31. "Lo que es para todos no es para nadie; es menester la apropiacion individual, la

intensification de toda la vida en un solo ser vivo, el asurnir un solo hombre toda la re-
presentacion humana, para que la fuerza universal se haga espiritualmente eficaz en to-

dos los hombres. El secreto de toda redencion es este,,, El rapto de la ,Gioconda,,
(31-VIII-1911), op. cit. supra, p. 1013.
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amb mes precisio : la hipervaloracio dels objectius culturals per da-
munt d ' altres necessitats socials ; el classisme ; el centralisme barceloni;
i, potser sobretot , 1'irritant cofoisme , la ceguesa a tots aquells aspectes
de la realitat coetania que no s'avenien amb una visio idealitzada de
Catalunya».''

En qualsevol cas, cabria considerar com la manifestacio mes anti-
noucentista de Maragall 1'a bores d'ara conegut article La Ciutat del
Perdo , escrit el 10-X-1909 en demands de clemencia per a Ferrer i
Guardia, inculpat dels fets de la Setmana Tragica, i que Prat de la Riba
es nega a publicar - li a «La Veu»; era potser la mostra mes explicita de la
naturalitat de 1'amor -en el qual basava Maragall la seva peticio- en-
frontada amb 1'arbitrarietat de la rao d'Estat -amb que s'identificava
en aquelles circumstancies el lider de la Lliga.''

Liquidacio

La reaccio « liquidacionista» del Noucentisme no provindria, com
en principi cabria pensar, de 1'Avantguarda. Aquesta opera mitjan^ant
la destruccio de les conventions establertes , pero dificilment pot dur a
terme la tabula rasa a que aspira quan no hi ha res - o ben pot- per
soscavar. La tradicio cultural immediata -tot i 1'esfor^ desplegat
d'en^a la Renaixen^a i en especial pel moviment noucentista- era
prou primparada encara perque fos possible d'atemptar-hi directament
i plausible tot comptant amb la indispensable complicitat requerida en
uns tats casos entre els seus usuaris.

Les proclames vagament antinoucentistes d'un Salvat- Papasseit" i,
a la seva saga, d ' un jovenissim Sebastia Sanchez-Juan,'' no passaran de

32. Joan Lluis IVIARFANY, Joan Maragall, dins Historia de la literatura catalana (Bar-
celona, Ariel, 1986), vol . 8, p. 246.

33. Veg. sobre aquest episodi el llibre de Josep BENIT, Maragall davant la Setmana
Tragica ( Barcelona, Editions 62, 1964), en esp. el cap. N.

34. Veg. esp. Concepte del Poets (1919) i Contra els poetes amb minuscula. Primer
Manifest Catala Futurists (1920).

35. Veg. el seu Segon Manifest Catala Futurists. Contra l'extensio del Tifisme en lite-
ratura (1922).
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ser wire Cosa mes que reincidencies en topics maragallians (sinceritat,

messianisme, sentiment), esgrimits un cop mes contra llurs previsibles

oposits.

Textos de denuncia com ara el Manifest Groc de Dali, Montanya,

Gasch (1928), o els Fulls Crocs de Montanya, Gasch, Diaz-Plaja

(1929), sots una aparen^a pretesament rupturista, i a desgrat d'alguna

al•lusio contra la intelligencija del Noucentisme, son mes aviat un exer-

cici eclectic de repulsa de valors propis de la tradicio pairal i de 1'este-

tica realists i figurativa; un exercici, aquest, assumible altrament en

gran part pels mateixos noucentistes.

EI proces de liquidacio del Noucentisme ve donat aixi, doncs, pri-

mer de tot, per l'exhauriment del projecte que, en mans de la burgesia

aplegada a 1'entorn de la Lliga, havia reeixit les dues primeres decades

de segle a aparellar en un mateix pla d'accio conjunta politics i cultura.

La desaparicio de Prat de la Riba, la creixent dretanitzacio del partit i la

seva incapacitat per fer front al malestar social desfermat en el context

de la postguerra europea, son fets que, despres de traduir-se premoni-

toriament en la fuita d'intel•lectuals destacats (Ors, Carner, el mateix

Bofill i 1'escissio en que s'origina Accio Catalans), desembocaran de
manera ineluctable en el suport lligaire al cop d'Estat primoriverista,

amb totes les sequeles negatives que, tambe i sobretot des del punt de
vista national, es derivaran per a Catalunya, segons es prou sabut.

Ara: no sera aquest del Noucentisme un fracas en el buit. De fet,

el moviment ha treat una dinamica cultural potencialment interclas-
sista que el sobreviu llarg temps i que, si d'alguna Cosa comen^a axial

a fer-li retret, es tot just de la seva insuficiencia a efectes de mobilit-
zacio i de cohesionament. La critics -d'inspiracio preferentment po-
pular o populists, segons hem vist- a 1'excessiu grau de confian^a

demostrat pel Noucentisme en les sexes virtualitats de transformacio
imperativa de la societal catalana des de dalt, es converteix ara en
despit -sobretot entre unes classes mitjanes cads cop mes vinculades
al catalanisme- per la no consumacio d'aquest relligament entre
Yalta cultura promoguda pel moviment i les manifestations culturals
mes de base.

La premsa es llavors, de manera significativa, 1'escenari en que es
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dirimeix preferentment la primera gran recepci6 valorativa del Nou-
centisme, un pic ja periclitat aquest en la seva vigencia factual. I es
tambe en gran part des del periodisme (o fins i tot, de vegades, a pro-
posit d'aquest), a carrec de professionals del gremi o d'escriptors do-
blats de tal, que es procedeix a fer-ne el corresponent balanc.

La defenestracio i posterior defecci6 de Xenius brinda l'episodi
mes Ilampant i simptomatic -per be que no pas el de major gruix con-
ceptual i dialectic- a la nova escomesa antinoucentista. En constitueix
un exemple i1•lustratiu la polemica desencadenada el 1924 a les pagines
de «La Veu de Catalunya» per dos loves periodistes, Josep Pla i Eugeni
Xammar, que discrepen obertament dels judicis emesos per Manuel de
Montoliu en la recensio d'unes biografies de periodistes il•lustres;36
Ilur critica es rabeja sobretot en la figura d'Ors, i si be d'antuvi es evi-
dent que traspua encara tot de rancunia pel transfuguisme d'aquest,"
despres, en intervenir en la polemica Josep M. Junoy amb anim ponde-
ratiu de Xenius," Pla i Xammar acaben servint-se del Glosari corn a pre-
text per desqualificar intel•lectualment el pats que Al va emmirallar.'"

36. Veg. el Breviari Critic de Manuel de MoNTotLU a -La Veu de Catalunya», 27 i

29-XII-1923. Reproduit dins Eugeni XAMMAR, Periodisme (Barcelona, Quaderns

Crema, 1989), ps. 45-49.

37. ,El senyor d'Ors, per exemple, no podia fer altra cosa que acabar de redactar a
1'Abc. Era un fet cantat. Les sever idees, sempre melodramatiques, la seva manera d'es-
criure carquinyoli i enribetada, el seu gust pel falset, el seu sensorialisme de revista

bien, el seu sud-americanisme transcendental, en el fons el seu provincianisme insubor-

nable, 1'havien de situar a la gaseta desenfrenada, irresponsable, irreal, sanguiniria i doc-
trinaria del conservadorisme espanyol. En el fons, el senyor d'Ors i el senyor Luca de
Tena son dues sensibilitats que es completen», i, mes avail, encara, llegim as'ha de tenir
en compte que a les redaccions dels diaris del mon la gent de la categoria del senyor

d'Ors hi son a dotzenes,,, Josep Pt.A i Eugeni XAMMAR, Periodisme?... Permetin l..., dins

la segona de les tres cartes al Director de -La Veu de Catalunya• publicades en aquest

rotatiu els dies 2, 3 i 5-11-1924; reproduides a Pop. cit. supra d'Eugeni XAMMAR, ps.

51-65.

38. Josep Maria JUNOY, No, Josep Pla; no, Eugeni Xammar..., -La Veu de Catalu-

nya» (7-11-1924), reproduit dins Pop. cit. supra de XAMMAR, ps. 67-68.

39. ..L'exit del senvor d'Ors a Catalunya es compren per la pobresa mental i exces

de confus16 del pais, i despres perque el Glossari fou sempre una oficina de venda d'ho-

nors o de silencis molt ben administrada>, Josep PLA i Eugeni XAMMAR, Replica al se-

nyor Junoy, -La Veu do Catalunya» (15-111-1924), reproduit dins Pop. cit. supra de

XAMMAR, ps. 79-84.
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En qualsevol cas, es destacable el fet que la recusacio del Noucentisme

de motivacio i d'intencionalitat eminentment antiorsiana estigui pro-

tagonitzada sobretot per exdeixebles del Pantarca («Xenius petits>>, se-

gons els anomenaria el mateix Pla), com ara Josep M. Capdevila'° i

Joan Estelrich ," i que provingui de medis socialment i ideologicament

afins o identics a aquells en que s'havia gestat de bon principi el Nou-

centisme : senyal de la incapacitat o de la no voluntat de sotmetre a re-

visit el projecte frustrat - sentit encara com a massa propi per adme-

tre'n el naufragi - i, doncs, de 1'afany de desviar- ne la critica cap a una

abusiva personalitzacio inculpadora de la trajectoria seguida pel glos-

sador.

L'andanada contra Ors que acabem de reportar per part de Josep

Pla no ens ha d'induir a engany, tanmateix, sobre quina era la verita-

ble actitud d'aquest a 1'entorn del moviment . Una actitud que, se-

gons ha advertit recentment Marina Gusta,
'S

ha de tractar amb pin-

ces» i que no es correspon del tot amb el topic del Pla «antinoucen-

tista».''

En efecte, si hem de fer cas a la veracitat retrospectiva que pugui

haver-hi en els seus <<Fragments d'una autobiografia»," es evident que

l'opinio de Pla per aquells mateixos primers anys vint sobre el Nou-

centisme i fins sobre dOrs era de molt forca mes matisada i contempo-

ritzadora que no pas la professada per Ignasi Armengou , el petitburges

manresa posat a editor que li havia de publicar el seu primer llibre, Co-

ses vistes ( 1925), i que, si s'ha de jutjar per les manifestacions absoluta-

ment liquidacionistes que contra el moviment i el seu verbalitzador 11

40. Veg. el seu art. La ideologia de Xenius , < La Nova Revista » ( setembre 1928), re-

produit amb supressions a id., Eugeni d'Ors. Etapa barcelonina (1906-1920) (Barce-

lona, Editorial Barcino, 1965), ps. 7-32.

41. La ruptura d'aquest amb Ors fou tan primerenca com sonada ; veg. el que en diu

Josep PLA a l'homenot que va dedicar- li, dins el vol. 11 de 1'Obra Completa ( Barcelona,

Edicions Destino, 1969 ), en esp . les ps. 475-477. Altrament , per a la revisit que empren

el mateix Estelrich d'Ors i del Noucentisme en general, veg. el seu Ilibre Catalunya en-

dins (1930), en esp. les ps. 47-54 i 67-71.

42. Marina GUSTA, Els origens ideologies i literaris de Josep Pla (Barcelona, Curial,

1995), en esp . les ps. 113 i 271-281.
43. « Els Marges», num. 5 (octubre 1975), ps. 67-85.



atribueix Pla,^' reflectiria a la perfeccio el ressentiment amb que s'as-
sistia des de la seva classe a 1'esfondrada del projecte de nacionalitzacio
empres per la Lliga.

Amb la incontrovertibilitat que es despren dell papers coetanis,
pero, una apreciacio es del toy ^^rta: Pla es mostra tan implacable en-
vers el noucentisme literari i adhuc linguistic com del tot receptiu
envers la dimensio ideologica i institucional d'aquest; una cosa es «el
novecentismo literario Catalan», que equipara amb un «estilo vacio»,
que es mouria « entre esta sed absurda de perfeccion formalistica, entre
distinciones de un escolasticismo primario y entre este intelectualismo
seco Como la tramontana», i a proposit del model de llengua emprat
pel qual es demana si «wale la pena de suicidarse por la gramatica mas
cientifica, por el folleto filologico mas subversivo? Porque, yes posible
hacer cambiar el rumbo a una lengua, que es la cosa mas natural del
mundo, con un movimiento artificial, es decir con oraciones v ^^aritas
magicas?»;'' i una altra cosa de ben diferent es la tasca desplegada per
Pautor de La nacionalitat catalana i la col^laboracio amb que compta
per part de la intelligencija noucentista: «El senvor Prat de la Riba, amb
el seu projecte d'estatitzacio de la cultura catalana, volgue, donant
feina als intellectuals , resoldre, en aquest camp, el problema de 1'Au-
toritat. Aquest projecte d'estatitzacio ana acompanyat al carrer del
moviment d'idees dit Noucentisme , que no fou sino una acumulacio
d'esfor^os per donar vida a la cultura catalana official».'^

^44. «Jo erec, en tot cas, que el noucentisme ha fet un gran mal al nos[re moviment li-
terari . L'ha convertit en un fet cada dia mes minori[ari, mes enrarit, mes clos, i, per
rant , mirat per la gent amb mes indiferencia , mes lateral . En Iloc d'acostar la literatura al
poble, s'enten amb la maxima dignitar possible , Pha separat. Que es el Clossari? -deia
Armengou, mentre s'anava excitant-. El Glossari es un seguit de gaserilles culturals
que es troben en els llibres habituals...», Josep PLA, loc. cir. sup>-a , p. 73. Les declara-
cions antinoucentistes que si que son directament atribu^ibles a Ignasi Armengou son
les contingudes en la presentacio -anonima - que de les seves Rdicions Diana va apa-
reixer a «Justicia Social» (16-V-]925).

45. Josep PLn, El ultimo libro de cuentos de Soldevila, «La Publicirtt» (30-IX-1921);
reproduit dins Xavier PEIt1CAY ( ed.), L'altra Cara de la llengua (Barcelona, F.mpuries,
1987), ps. 33-36.

46. Josep PLA, La crisi de YAutoritat a Catalunya i 1'hora de C«Action Fran^aise».
(Notes de critica politica), «Revista de Catalunya», num. 1 (juliol 1924), ps. 11-21.
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Aquesta distincio entre un noucentisme literari i un noucentisme

institucional, o, per dir-ho de manera mes succinta, entre una poetica

d'estil i una practica de cultura -eixorca i, per tant, reprovable aquella;

fructifera i, per tant, encomiable aquesta-, faria Sens dubte la seva for-

tuna; detractors tan acerrims del Noucentisme com foren, segons veu-

rem, els homes dels Quaderns de I'Exili, posaven tanmateix els ulls en

Blanc en sentir parlar del senyor Prat i no escatimaven pas elogis a la

seva obra; el terme «Noucentisme» es veu cada cop mes circumscrit a
la mera designacio dun corrent literari -ara aixi corn una capelleta de

poetes- o d'un encuny lexic gratuit i fantasi6s de ?'Ors; i no es fins al
1964 que Maurici Serrahima, en un article memorable '47 assenyala la in-

destriabilitat de literatura, cultura i politica dins el projecte noucen-
tista, tot assentant la base d'allo que ha estat la investigacio sobre el
moviment de flavors enca.

En qualsevol cas, importa ara i aqui remarcar nomes que ?'exit

d'una tal distincio estava, d'una banda, en la comoditat de diluir res-

ponsabilitats politiques i, d'altra banda, en la persistencia del mirat-

ge del culturalisme. La critica at Noucentisme rarament esdeve aixi fla-

vors el blasme contra el partit i la classe que l'havien impulsat fins al

moment de Bur defecci6, sing el reprotxe per la incapacitat demos-

trada a garantir un desplegament consequent i equilibrat de la produc-

ci6 cultural i, sobretot, literaria del pals.

Talment com si aquesta pogues ser viable at rnarge d'una corres-
ponent accio politica, les classes petitburgeses que s'identifiquen
progressivarnent amb el catalanisme en la conjuntura adversa del pri-
moriverisme, convencudes com estan de la funci6 de la cultura com a
panacea social, arremeten contra el moviment no per l'abdicacio de
poder en que ha desembocat, sing per 1'eburnisme en que s'hauria
reclos.

Es nomes, significativament, un noucentista, Caries Riba, qui, en
plena polemica sobre un dels grans temes catalitzadors de l'ofensiva
antinoucentista de mitjan anys vint, el de la crisi de la novella, gosa
apuntar, subtilment, i a proposit de la llengua, la for4osa vacuitat de

47. Sobre el ?Noucentisme, ,Serra d'Or,, (agost 1964), ps. 7-9.
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tota proposta cultural que, per competent que sigui, no compti amb

una cosa tan elemental com ara l'aparell escolar" -i, al capdavall, po-

driem afegir, del poder que permet, entre d'altres coses, disposar d'a-

quest.

Les diatribes contra el Noucentisme procedents de l'esquerra,
pero, semblen ignorar aquest fet basic i, mes que no pas una desquali-
ficacio en bloc del moviment, que maldes per contraposar-1i una alter-
nativa tota altra, es limiten a retreure-li de no haver fet prou en l'ambit
cultural i literari, d'haver-ne desates manifestations importants, de no
haver-ne volgut o sabut englobar d'altres.

Son d'allo mes representatius, en aquest sentit, els articles d'un a
hores d'ara practicament desconegut Marius Vidal i Gort," des de les
pagines de «Justfcia Social, 1'6rgan de la Unio Socialista de Catalunya
durant els ant's centrals d'aquella decada dels vint.

Vidal i Gort, que fa seva tambe la distincio entre dues menes de

Noucentisme,'0 compendia en uns pots papers de to ponderat els prin-

cipals retrets que, be amb anterioritat, be sobretot d'enca la seva fa-

llida, s'havien anat congriant en contra del moviment; precisa, tot do-

tant-la a mes de denominacio, 1'abast de la reaccio antagonica; i

48. -Tots aquests vint o vint-i-cinc anus be valen la constatacio, formulada o no,
pero excitadora de Glares energies, que una Ilengua, per secular i per parlada que sigui,
es tanmateix corruptible fins a la mort, adhuc despres que ha presidit, estimul i simbol
alhora, la naixenga d'una accio politica, si tot seguit no ve a salvar-la aquesta mateixa
politica; es a dir, si I'orgull i la voluntat nationals no s'apliquen a una vasta i ben defen-
sada obra d'Instruccio Publica», Cartes RIBA, Una generacio sense novella, ,La Veu de
Catalunya» (7-VI-1925).

49. El primer a cridar l'atencio sobre els incisius articles d'aquest autor efimer va
ser Alan YATES, en el seu estudi referent al declivi novel•listic suposadament propiciat
pet Noucentisme Una generacio sense novella? (Barcelona, Editions 62, 1975). Des-
pres, s'hi ha referit molt mes per extens Ricard VINYES, en dos articles apareguts d'an-
tuvi a ,Recerques>>, num. 14 (1983), i a «L'Avenc», num. 77 (desembre 1984), 1 poste-
riorment refosos en el seu Ilibre La presencza ignorada. La cultura comunista a
Catalunya (1840-1931) (Barcelona, Editions 62, 1989), ps. 179-198.

50. -El noucentisme -que es encara una cosa molt present- representa un esforc
per la cultura, ho hem de reconeixer; pero literariament, representa molt poca cosa. El
noucents ha estat 1'epoca de la ciencia i de la gramatica, pero l'art literari ha avencat

molt menus», Guimera, «Justfcia Social, num. 91 (25-VII-1925).
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forneix, en definitiva, un document il•lustratiu d'alguns dels trets que

revestira Pantinoucentisme posterior.'

El Noucentisme, «creacio pedant i arbitraria», amb el seu «exclusi-

visme literari», els seus literats tancats «a la desacreditada torre d'I-

vori», amb la seva «superposicio de la cultura damunt del sentiment, de

1'emocio i de la passio», hauria acabat propiciant «el divorci del poble

i els escriptors joves» o, allo que es el mateix, «el divorci entre el po-

ble i la seva literatura»; una circumstancia, aquesta, insolita en els mo-

viments anteriors, com ho demostraria el fet que «Guimera ha estat el

contrari de tot aixo, i per aixo ha triomfat. Ell, amb el seu cor senzill,

estimava la multitud i la multitud Pestimara sempre a ell. Per aixo amb

el pais ple de poetes, quan Guimera va morir, el poble va sentir una

gran desolacio i un gran buit», i com ho corroboraria tambe el fet que

«a En Rusinol no el preocupen gaire les opinions dels literats titulars;

amb 1'opinio del poble que el llegeix i Penten, ja en to prou. El poble,

despres de tot, sap mes el que vol, i alla on va, que moltes dotzenes de

literats i frequentment to l'avantatge sobre aquests, que no esta tan

corromput de prejudicis culturals, i conserva mes neta de noses la seva

sensibilitat»; el «moviment de reaccio» contra aquest estat de cows,

per al qual es que Vidal encunya el terme emblematic d'aantinoucen-

tisme»,'' es relacionaria llavors amb «Pincrement que ha adquirit la

premsa del pais en aquests darrers temps» i amb el fet que «hi han ha-

gut entre nosaltres periodistes prou intel•ligents per comprendre que

una Cosa era escriure per a un diari i una altra per a un llibre de medita-

cions o un tractat de filosofia»; periodistes com ara Josep Pla, Pobra

critica del qual fora «una obra de salvacio», ja que «era necessari que hi

51. Marius VIDAL I GoxT, Exclassivisme literari, «Jusricia Socinl» (29-III-1924);

Re-^^istes i re-^istetes, ibid. (14-VI i 5-VII-1924); Al marge de Cobra de Josep Pla,

ibid. (23-VIII-1924); EIs intellectuals, ibid. (27-XII-1924); Politico d'esquerra, ibid.

(10-I-1925); Guimera, ibid. (25-VII-1925); Vuriacions, ibid. (15-VIII-1925); Rusi-

nol, ibid. (S-IX-1925); Pompeu Fabra, ibid. (12-IX-1925); Caracteristiques, ibid.

(17-X-1925); EI valor social i el valor genial, ibid. (28-XI-1925); Santiago Rusinol,

ibid. (12-XII-1925).

52. Se'n taria posi[iu resso, amb matisos, Antoni ROVIRA I VIRGILI a la nota L'Anti-

noucentisme a Catalunya, «Recista de Catalunya», num. I5 (secembre 1925), ps.

334-335.
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hagues algu que despertes als nostres intellectuals lliurats al somni de-

licios del noucentisme,,; per aixo es que <<ara els doctors i els poetes

lamb els quals es identificat el Noucentisme] hauran de retirar-se una

mica per a fer Iloc als periodistes. Es la literatura dels periodistes la que

s'imposa. No hi perdem pas res. Els periodistes tenen raons per a fer

una literatura molt millor que els professors i els doctors. Tenen un

sentit de la vida molt mes huma; toquen mes de peus a terra i son mes

clars i mes espontanis»; d'aqui tambe la conveniencia, enfront d'un

producte com <<La Revista>>, <<inspirada per 1'esperit hermetic i pastoral

d'En Rucabado,,, i del caracter efimer de tantes publicacions, aixi com

de la impossibilitat de tenir <<revistes monografiques i especiali.tzades»,

de crear «una revista popular variada, d'apariicio frequent, que fos re-

flexe de tots els caires de la vida barcelonina, fugint de certs excessos

dels periodics infantils i dels humoristics<>; i, semblantment, en aquest

desig per fer viable una cultura de masses en catala acordada amb els

gustos mesocratics, es que Vidal es declara disposat a baratar «tot un

lot complet de poetes joves amb les corresponents flors naturals, en-

glantines i violes a canvi d'un Beranger posat a la Rambla. Uns bons

couplets arribarien calidament i espontaniament alli on no arribaran

mai els sonets perfectament retallats, pero freds i cerebrals d'alguns

poetes nostres» .

El balanc de tot plegat -fet, corn veiem, de rebuig instintiu del di-
rigisme, d'incomprensio per tot allo que fart i la literatura del segle xx
comportaven inevitablement de <<deshuman itzaci.o» (segons la felic
formula orteguiana), d'exaltacio populista i, cons eguentment, de pre-
vencio antiintel•lectual, d'interes propi d'<<integrats>> (en el sentit que
dona at terme Umberto Eco) per la incipient cultura de masses, de
confianca en el relleu professional aportat <<des de baix>< at mon de la
cultura per la irrupcio d'un nou periodisme alie tant at programa de
la Lliga corn alhora sostret del xaronisme vuitcentista- podria ser sub-
sumible dins l'expressio, circumstancialment apuntada per Ricard Vi-
nyes, d'« essencialisme popular>>.''

A aquest essencialisme popular, que s'erigia en correctiu mes que

53. Veg. l'op. cit. supra, p. 186.
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no pas en liquidador del Noucentisme, hi contribuiria tambe amb tot

el seu prestigi una figura emblematica com la de Carles Pi i Sunyer,

que coincideix amb Marius Vidal i Gort en temes com ara la reivindi-

cacio del cuplet com a forma artistica ( tambe la del Sete art), en contra

de «Passenyada i ensopida opinio dels que treuen importancia i valor a

aquestes coses »,'' o com ara la denuncia «d'un exces mal pait de cor-

reccio, mesura , escepticisme , finor, elegancia i altres trues respecta-

bles» que , en nom « d'un classicisme academia>, duria a « ofegar els Grits

sinters i apassionats » i, doncs, a « castrar voluntariament la fora d'ex-

pressio d' una literatura que, de natural, es intensa i viva»." Amb tot, es

evident, com ha remarcat tambe Vinyes, que « els socialistes no van

aconseguir mai de conformar un estil i uns valors constitutius d'un

model eticonacional alternatiu al noucentisme»'6.

En realitat , per sintetitzar - ho en la sumaria valoracio que de tot el

proces aqui breument apuntat fa Ucelay Da Cal, «el populisme repu-

blica i nacionalista va oferir a les "classes humils" una serie de com-

ponents ideologies o programatics del noucentisme , pero transfor-

mant-los i donant-los un contingut social nou. La maniobra quedava

suavitzada pel conjunt de valors mitics de progres i de futur que im-

buien els medis obrers i populars, o que formaven part del bombar-

deig ideologic que a la Barcelona cosmopolita dels ant's 1920-1930

significaven unes influencies forasteres tan diverses com els films

de Hollywood, Pagitprop de Moscou [...] o Pestilitzada elegancia de

1'Art Deco».57

54. Carles PI t SUNYER, Quelcom sobre el couplet i mes sobre el cinema, «La Publicitat»

(29-III-1926), recollit dins Del temps de la sen:bra (Barcelona , F.dicions de la Rosa dels

Vents, 1937), ps. 72-7^}.

55. Carles PI I SUNYER, Amb motiu d'una novella , «La Publici^an> (6-III-1925), re-

collit despres dins Pop. cit. supra amb el utol Defectes a corregir, ps. 57-60.

56. Veg. el seu art . cit. supra Els marxistes en la cultura national, «Recerques», num.
14 (1983), p. 155.

57. Enric UCELAY DA CAL, op. cit. supra, p. 126.
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Condemna

Deixem ara de banda, per acabar ja amb aquesta sinopsi , a116 que,
des de la parodia i el pastitx , hi ha de clara reaccio antinoucentista du-
rant aquells anys trenta en algunes de les narrations d'un flavors jove-
nfssim Salvador Espriu - com ara -D ' ortodoxia », - Barris baixos»,
<Teoria de Crisant» -" o en la novel-la d'un no menys love Rodolf

Llorenc La Ben Nascuda. Replica a La Ben Plantada de Xenius en les se-
ves notes d'argent, de titol ja prou explicit.'

I centrem - nos en la manifestacio extrema d' antinoucentisme pro-
tagonitzada pels homes de Quaderns de l'Exili, en especial el nucli
constituit per Joan Sales, Lluis Ferran de Pol i Raimon Gali.

La publicacio, apareguda a Mexic entre el 1943 i of 1947, despres de

rebutjar explicitament en la declaracio de principis del primer numero

1'-intef•lectualisme '< i la -deshumanitzacio » i de preferir el <<contingut>>

al <<continent >> i el ,pensament >, a la -forma es flanca a una revisio

vindicativa de la Renaixenca que, invariablement , se salda en la con

demna durissima del Noucentisme i dels seus escriptors.

Aquest, concebut nomes en una dimensio estrictament literaria,
per be que de consequencies politiques nefastes, es equiparat amb 1'a-

nomenada Decadencia i, per mor de paral•lelisme, Ors hi es aparellat

amb el Rector de Vallfogona ; e' si aquest hauria deturpat la literatura
catalana amb la 1ntroducci6 d'influencies espanyoles , aquell, secundat

oportunament pets «orsides » - entre efs quals figurarien entre d ' altres
ni mes ni menys que un Carrier, un Folguera i un Caries Soldevila-,
hauria operat sembfantment amb fes franceses . 6' El culturalisme exces-

58. Veg. en aquest sentit, i anmb referencia a la identificacio que s'hi estableix entre al-

guns de Ilurs personatges atitellats i figures prominents del Noucentisme , l'estudi de

Rosa M. DELOR I MU'v`s, Salvador Espriu, els anys d'aprenentatge ( 1929- 1943) ( Barce-

lona, Edicions 62, 1993 ), en esp. les ps. 278, 293-294.

59. Apareix editada a Vilafranca del Penedes per Edicions Avant en plena guerra ci-

vil el 1937 . N'hi ha una reedicio publicada a Barcelona per Editorial Ariel el 1977.

60. Proposit , « Quaderns de I'Exili », num. 1 (setembre 1943), ps. I-II.

61. Retorn al punt de partida , « Quaderns de l'Exili <', num. 2 (octubre 1943), ps. 1-11.

62. Joan SALES , Els orsides, . Quaderns de l'Exili num. 12 (mare-abril 1945), ps.

VIII-XIV.
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siu, aixi com la hipertrofia literaria, foren tambe aigunes de les tares

atribuibles a l'accio perniciosa del Noucentisme.

Enfront d'aquesta -segons ha assenvalat en un complet i perspicac

estudi Margarida Casacuberta-,°3 els Quaderns de l'Exili maiden per

<<la recuperacio com a valors artistics i culturals de termes com sinceri-

tat, energia, vitalitat, viralitat, fortalesa, senzillesa, creativitat individual

etc.,,, els quals, certament, provenen <,en linia directa de 1'herencia

anti]ntel•lectualista i antinoucentista a la qual s'adscriuen els seus com-

ponents accentuada per 1'experiencia d'una situacio limit, la Guerra

Civil, punt de partenca del replantejament ideologicopolitic del nacio-

nalisme catala promogut des de la revista», pero que alhora, com a va-

lors antitetics que son del moviment, contribueixen a alimentar en un

cert sentit -el del radicalisme nacionalista petitburges- la reaccio que

se li oposa, i no ja des de la coetaneitat o la immediata proximitat, sing

des d'allo que en constitueix just la primera posteritat.

Despres, obviament, i fins als nostres dies, n'han vingudes moltes

mes, de posteritats del Noucentisme, pero la recepcio a la contra que

se n'ha fet -i que se'n fa- ja no es materia d'aquest article.

JOSEP MURGADES

Universitat de Barcelona

63. Margarida CASACUBERTA, «Quaderns de l'Exili» (.1lexic 1943-1947), una rezdsta

d'agitac16 nacional, «Els Marges,,, num. 40 (setembre 1989), ps. 87-105.


