
 

 

 

Debats temàtics 

Noucentisme contra Modernisme i viceversa. 
Ponents: Xavier Bru de Sala i Vinyet Panyella 

Dimarts 28 d’abril del 2015, a les 19:00 hores 

Sala del Gremi d’Editors de Catalunya (València 279, Barcelona) 
 

 

Presentació 

És difícil preveure el grau d'intensitat que pot generar un debat però tothom sap que 

quan Vinyet Panyella parla del noucentisme ràpidament es detecta un doble 

sentiment en les seves paraules. Per una banda la dolguda reivindicació d'un moviment 

citat però poc apreciat i, per l'altra, la devoció radical per una etapa determinant de la 

història cultural recent del país. I no és menys descarada la posició de Xavier Bru de 

Sala quan, amb el seu ironisme distintiu, advoca per l'hedonisme modernista i per 

l'èxit del seu patrimoni, avui admirat pel món sencer. Per això el Cercle de Cultura 

n'espera molt d'aquesta sessió i us convida a participar-hi. Més ben dit, us hi encoratja. 

 

Els ponents 

Xavier Bru de Sala 

Xavier Bru de Sala (Barcelona, 1952). Escriptor i periodista. 1972, premi Carles Riba de 

poesia amb La fi del fil. Premi Ciutat de Barcelona el 1974. 

Cofundador de Llibres del Mall. Ha estat director literari 

d’Edicions Proa (84-87), director general de Promoció Cultural 

de la Generalitat de Catalunya (88-91), assessor cultural de la 

Cambra de Comerç de Barcelona (2001-09) i primer president 

del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (2009). 

Vicepresident del Cercle de Cultura (2011-14). Comissari de les 

III Reflexions Crítiques sobre la Cultura Catalana (2011) i de 



l’Any Espriu (2013). Col∙laborador i membre del Consell de Redacció d’El Periódico. És 

coneguda la seva dedicació a l’escena, amb versions de Cyrano de Bergerac, El Mikado, 

Pigmalió, o el llibret de Mar i Cel. Últims llibres publicats: El descrèdit de la literatura, 

Quaderns Crema 1999; Reflexiones magmáticas, La esfera de los libros, 2004; Fot-li, 

que som catalans i Fot-li més que encara som catalans, L’esfera dels llibres, 2005 i 

2006, tots dos conjuntament amb Julià de Jòdar i Miquel de Palol; i la novel∙la Cartes 

d’uns coneguts a una desconeguda, La Magrana, 2007. 

 

Vinyet Panyella 

Vinyet Panyella i Balcells (Sitges, Garraf, 15 de febrer de 1954) és poeta, escriptora, 

gestora cultural i curadora d'exposicions. Llicenciada en 

filologia catalana per la Universitat de Barcelona (1977) i 

diplomada en biblioteconomia (1975). Directora dels Museus 

de Sitges. 

El 1976 va començar a treballar com a responsable de l'Arxiu 

Històric de Sitges, fins al 1983, quan va assumir el càrrec de 

cap del Servei de Documentació, Biblioteca i Arxiu del 

Parlament de Catalunya. Hi seria fins al 1989, quan va anar a 

treballar a la Biblioteca de Catalunya, primer com a 

subdirectora (1989-1991) i després com a gerent (1991-1996). Entre 1996 i 1999 fou 

Diputada al Parlament de Catalunya (V Legislatura) per la coalició de Convergència i 

Unió. El 2000, després d'una legislatura com a diputada, assumí el càrrec de Directora 

de la Biblioteca de Catalunya, que mantindria fins al 2004. Entre el 2004 i el 2011 va 

treballar com a documentalista a la Direcció d'Estudis Parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, fins que el desembre de 2011 va ser nomenada Directora-gerent del 

Consorci del Patrimoni de Sitges (Museus de Sitges), càrrec que ocupa actualment 

(2013). Ha format part de diversos comitès i entitats professionals d'àmbit 

internacional com ara LIBER, IFLA, PEN català, AILLC (Associació Internacional de 

Llengua i Literatura Catalanes), NACS (North American Catalan Society), AELC 

(Associació d'Escriptors en Llengua Catalana), Association Française des Catalanistes, 

ACEC (Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya). Com a escriptora és autora de 

treballs sobre el modernisme, el noucentisme, art i història cultural, alguns dels quals 

han merescut premis i distincions. També ha col·laborat habitualment en mitjans de 

comunicació, i en revistes científiques i culturals com l'Avui, Serra d'Or, Revista de 

Catalunya, Cartipàs, La Vanguardia i L'Avenç. 

  



Les ponències 

 

Noucentisme contra modernisme  i viceversa. 

Xavier Bru de Sala 

 

No recordo si va ser Víctor Català que va pronunciar la millor sentència anti 

noucentista: “Si busques la vida trobaràs la forma, si busques la forma trobaràs la 

mort”. 

Els de la meva generació vam aprendre ja abans d’anar a la universitat que el 

Noucentisme coronava de la manera més brillant el llarg esforç d’aggiornamento 

iniciat a la Renaixença. Després la postguerra, tan rica literàriament. La resta era cosa 

nostra, o d’uns altres. En haver estat llorejat als vint anys acabats de fer, els meus 

companys de generació i jo vam tenir accés directe als poetes, els prohoms i artistes de 

l’època. (En el meu cas, a tots menys a Josep Pla, perquè només calia llegir-lo per saber 

que casa seva era una ratera on els cínics es trobaven ben de gust i els incauts en 

sortien escaldats). La doble escola es componia de més hores de conversa amb els 

grans, de Fuster a Espriu, de Josep Benet a Tàpies, de Foix a Pere Quart, que de classes 

més o menys acadèmiques a la universitat. Hi havia pressa per transmetre 

l’experiència acumulada, els punts de vista particulars, els col·lectius, i amb ells la 

càrrega d’un foc que en privat tothom dessacralitzava. És com si tots tinguessin una 

urgent necessitat d’alliçonar de viva veu als joves sobre el que no escrivien, incloses les 

motivacions del que havien escrit i el que no, començant per la seva visió del país, de la 

seva gent i sense descuidar-se en cap cas el judici crític sobre la tradició i sobre els seus 

contemporanis, quasi sempre d’una acidesa vidriòlica. 

En accedir a la informació literària, si disculpeu el to memorialístic d’aquestes paraules, 

em van ser inoculades unes bones dosis de menyspreu del Modernisme. Recordo que, 

en mostrar-li unes provatures primerenques de poema, Alexandre Cirici les va aprovar, 

però va advertir la presència esporàdica d’hiats convertits en diftongs i d’algunes falses 

sinalefes, inadmissibles, que enlletgien la mètrica. “Maragall també ho feia”, que vaig 

replicar. La resposta va ser contundent. “Maragall era un barroer!”. Per part seva, Foix 

predicava de Salvat-Papasseit que era un analfabet. Caram! Contra el que afirmaven 

alguns professors i crítics, no em calien consells per execrar de la prosa, tan artificiosa, 

d’Els sots feréstecs de Raimon Casellas o per preferir de llarg els contes de Víctor 

Català a les seves novel·les. La primera obligació d’un aprenent d’escriptor consistia, i 

consisteix, a elaborar el propi cànon. Sort n’hi va haver dels medievals, perquè les 

decapitacions es produïen a tort i a dret i a la més mínima, però aquest no és el tema 

d’avui. Si en voleu unes mostres a benefici d’inventari: Verdaguer era contemporani de 



Mallarmé i això bastava per sentenciar-lo; Carner havia vingut l món a passar l’estiu, 

per això es va equivocar d’estètica; Sagarra tricotava els versos i Vida Privada 

començava a dalt de tot per baixar pel tobogan Malgrat els excessos de la iconoclàstia 

juvenil, la conclusió era contundent: la literatura catalana moderna era molt més 

prima del que ens havien hagut de vendre. 

Va ser la Maria Aurèlia Capmany qui, en un articlet a Serra d’or, va afirmar que, en 

llegir les poesies dels joves, sentia l’olor dels bojacs, les flors preferides pels 

modernistes. No ho deia amb aire acusador sinó reivindicatiu. No se’ns escapava que 

alguns dels primers contes d’Espriu contenien un homenatge declarat i explícit als 

modernistes. En conclusió, els modernistes eren radicals i revolucionaris i els 

noucentistes, segur que més rigorosos, uns burgesos arbitraris que vivien d’esquena al 

món i al propi país. Segur? 

Abans d’aportar una mirada potser més equilibrada, em cal afegir una consideració 

sobre la construcció de la llengua literària, que potser era i és el més important del 

llegat de la tradició. Era i és evident que entre modernistes, i abans Verdaguer, 

noucentistes i la generació de la postguerra, havien afinat l’instrument, de manera que 

l’expressivitat i riquesa de la llengua literària no resultava cap problema. L’ús que en 

féssim era i és cosa de cadascú, però la llengua estava feta i perfeta en tots els 

registres, malgrat els aramònides de l’Institut i els correctors assentats en l’ortodòxia 

castradora. 

Tornem a la matèria, sense abandonar l’idioma. La lectura de la revista L’Avens, i el 

mateix canvi en la grafia del títol, que el 1891 va passar a dir-se l’Avenç, evidencia que 

el Noucentisme va emetre i transmetre un judici injust sobre el Modernisme. La 

feinada de posar la cultura a l’hora europea l’havien fet els modernistes. La sensibilitat 

cap al país i el seu difícil palpitar era mèrit dels modernistes, com prova el pròleg de 

Zola a La Papallona. Els noucentistes es van penjar la medalla de la normalització 

ortogràfica, que no els corresponia, i es van dedicar a daurar el vèrtex superior, com si 

la piràmide hagués solidificat les bases i no presentés greus esquerdes. Ara bé, els 

errors no invaliden judicis com el de Vicens Vives, que atribueix als noucentistes el 

mèrit d’haver fet el cim de la cultura amb el màxim rigor. D’acord. I la novel∙la? Cosa 

bruta i enfangada, i per tant fora, mutilada, com va denunciar Sagarra. 

Dit tot això, en massa breu síntesi, i no tant per equilibrar el balanç sinó per 

reconèixer, tant un mèrit cabdal que sol passar desapercebut com la capacitat de la 

cultura per intervenir en el curs de la història, conclouré aquestes notes per al debat 

amb un apunt sobre la formació del partit Acció Catalana, fundat l’any 1922 i presidit 

pel més artitzat poeta Noucentista, Jaume Bofill i Mates. L’èxit d’aquest partit, que bé 

podríem anomenar també Partit dels Noucentistes, segons Pla inspirat per Carner des 

del seu observatori del consolat espanyol a Gènova, representa un tomb crucial, un 

autèntic i transcendental turning point, en la història de Catalunya. D’aquí ve, per dir-

ho amb ben poques paraules el posterior “Visca Macià, mori Cambó”. Els primers a 



denunciar Cambó per poc catalanista i oportunista, els que el van desacreditar, van ser 

els joves culturalistes de la Lliga. Potser va ser un gest olímpic, però d’una gosadia 

exemplar i dut a terme amb una precisió encara avui envejable. 

Acabem amb una consideració de fons sobre país i cultura. Abans que Zola a França, 

Verdaguer tot sol va sacsejar la societat catalana fins a les arrels més fondes del 

conflicte social, d’una envergadura tan colossal que més tard va desembocar en la 

Setmana Tràgica. Maragall, dotat d’un sentit ètic del tot oportú i excepcional, es va 

erigir en consciència del seu temps i factor primordial de conciliació i equilibri. Inspirats 

per ell i a l’altra plana de les seves preocupacions estetitzants, els noucentistes van 

determinar la fi de l’hegemonia del catalanisme burgès i la van traspassar al poble i a 

l’esquerra. Potser sense ser-ne del tot conscients, però ho van fer. 

I nosaltres? A part de reivindicar i predicar la seva funció vertebradora, quin paper 

atorguem a la cultura en la societat catalana d’avui? 

 

Barcelona, abril de 2015 

 

QUI TÉ POR DEL NOUCENTISME? 

Vinyet Panyella 

1. 

Al cap d’un segle de la formulació del Noucentisme s’accepta que el terme encunyat 

per Eugeni d’Ors des del Glosari denominant una determinada actitud que ben aviat 

esdevé ideologia en la que es fonamenta una política cultural, i articula idees 

estètiques i les seves concrecions creatives, determinant un ampli moviment cultural 

inscrit en un  període concret de la historiografia cultural de Catalunya. Les dates clau 

són 1906-1923 o, si es vol, 1936. Es caracteritzen per la vinculació de la història cultural 

amb el catalanisme i, en concret, per la relació entre la cultura en tant que estètica i 

creació amb la política cultural.   Malgrat que per dues vegades el règim dictatorial 

s’esforçà al màxim per esborrar la fesomia institucional del país, la solidesa amb què la 

Mancomunitat va portar a terme el seu programa de construcció nacional va fer 

possible una determinada continuïtat a través de la qual al llarg del segle se'n van 

poder reconèixer les principals traces, especialment en l'àmbit de la cultura, de 

l'educació i de la socialització.  

El Noucentisme encara mou passions i la contraposició amb el Modernisme és un dels 

tòpics habituals, des de les opinions als mitjans de comunicació i les xarxes socials fins 

les aules acadèmiques. Formo part d’una generació que va rebre el Noucentisme com 

un període de reacció i reaccionari - salvant, però, la grandesad’un Josep Carner; 



l’artifici d’un Guerau de Liost i abocant totes les suspicàcies vers Eugeni d’Ors… - versus 

un Modernisme esclatant, atractiu, engrescador i autènticament modern.  

 

2. 

La reconversió d’ideari cultural a política cultural concreta marca la divisòria entre 

modernisme i noucentisme. La gran diferència entre tots dos moviments és que el 

Noucentisme té un important component d’intervenció política del catalanisme o que, 

almenys, hi convergeix. Aquest fet ha comportat i comporta una dificultat gairebé 

congènita a l’hora d’interpretar, periodificar i, fins i tot, asumir el Noucentisme en tota 

la seva dimensió i origina un notable prejudici a l’hora d’estudiar i valorar un dels 

períodes més brillants de la història cultural catalana. L'exposició El Noucentisme. Un 

projecte de modernitat (1994) va desfermar una polèmica en la que va emergir tota la 

càrrega de prejudicis amb què una determinada concepció de la història l'havia 

denostat, fins el punt que el professor Josep Murgades va posar en boga el concepte 

d'antinoucentisme per a explicar l'abast de la incomoditat que el Noucentisme 

provocava.  “Una etapa oportunament conservadora”,  sentenciava un dels pares de la 

patria.  

Mai un ideari i un moviment no han estat tan denostats, subvalorats i  estigmatitzats; 

l’antinoucentisme no constitueix únicament una via de recepció, sinó una part 

d’historiografia cultural. Al catàleg de desqualificacions s’hi afegeix fins a l’actualitat 

una recepció crítica gasiva i reduccionista. Dos investigadors tan diferents com Albert 

Manent i Jaume Vallcorba van advocar per més objectivitat i menys prejudicis. Si 

comparem la trajectòria de la recepció del Modernisme i del Noucentisme és obvi que 

el Modernisme guanya per golejada, és objecte d'una constant valoració per part dels 

diversos agents culturals, des de les institucions fins els operadors turístics i s’ha 

convertit en la icona del turisme cultural barceloní assimilant la marca de la ciutat, fins 

a el punt d’exclusió dels seus altres rostres artístics i patrimonials. En tant que 

moviment de reacció enfront dels aspectes més superats del Modernisme i de 

construcció estètica i cívica del país, el Noucentisme constitueix, a hores d'ara, el 

període més infravalorat i en bona part ocult o silenciat per causa del desconeixement 

i dels prejudicis de la història cultural de la Catalunya del segle XX.  

 

3.  

Correspon al Noucentisme l'etapa  més prolífica  de  creativitat i d'institucionalització 

cultural més profitosa per al país. La institucionalització de la cultura és una de les 

seves principals fites programàtiques, per bé que no és l'única.  En el terreny acadèmic, 

al llarg dels darrers anys han proliferat estudis i assaigs d’individualitats destacades, 

des de Joaquim Folch i Torres fins a Josep Aragay. Per contra, costa de construir un 

relat global i una visió de conjunt que abastin aspectes tan importants com la ubicació 



del Noucentisme dins del pensament cultural europeu, la interrelació, correlats o 

correspondència entre els corrents culturals europeus (la influència del pensament 

classicista francès, el Novecento italià, el Novecentismo espanyol...); una visió del 

territori que acordi els correlats entre la Catalunya-ciutat orsiana i les Segones ciutats, 

que mostra l’abast de la seva penetració per tot el país o les pervivències i els límits 

estètics del Noucentisme més enllà del període d’història cultural que va abastar.  

Si bé és cert que en els darrers anys s'observa un interès creixent pels noms propis 

d'art i la literatura, la revisió i posada al dia del Noucentisme en tant que pensament 

cultural, ideari estètic, expansió territorial, coexistència amb altres estètiques, 

persistència i límits no s'ha produït amb l'amplitud i la profunditat que al segle XXI 

hauria calgut esperar. Tampoc no s'ha plantejat des d'un marc cultural europeu ni  en 

 la seva interrelació, si  més no estètica, amb altres corrents del primer terç del segle 

XX. L'absència d'una part important d'artistes catalans en exposicions d'àmbit 

internacional referents a aquest període (un Joaquim Sunyer, per exemple) és, en bona 

part explicable, a la manca de projecció nacional i internacional del moviment i 

l'estètica del qual és altament representatiu i es deu també a la minimització del seu 

estudi i recepció culturals.  

Els corrents històriogràfics i crítics d’aquest segle obren múltiples possibilitats a noves 

recerques i lectures que haurien de permetre un assentament definitiu del 

Noucentisme cent anys més tard de la seva eclosió. Perquè el Noucentisme, a més de 

ser un projecte de modernitat, va contribuir a  la construcció sociocultural del país i a 

la institucionalització cultural de Catalunya per primera vegada a la història. Assumir 

d’una vegada aquest llegat fóra, entre altres coses, assolir una important cota de 

maduresa cultural.  

 

Algunes dades 

El 1906 marca el tret de sortida simbòlic i real del Noucentisme amb l'inici del Glosari 

de Xènius a La Veu de Catalunya, amb l'adscripció nominal al moviment d'una variada 

nomenclatura al lliure arbitri d'Eugeni d'Ors i amb la materialització d'un canvi estètic 

visible en les arts plàstiques i en la poesia de Miquel Costa i Llobera (Horacianes) i de 

Josep Carner (Els fruits saborosos). Des d'un punt de vista polític, la publicació de La 

nacionalitat Catalana, d'Enric Prat de la Riba, esdevé el compendi doctrinari del 

catalanisme en tant que força política consolidada i amb vocació de govern. El 1914,  la 

política cultural que Prat de la Riba ha anat realitzant des de la Diputació de Barcelona, 

es referma i creix en l'àmbit nacional amb la creació de la Mancomunitat i les seves 

principals realitzacions en l'àmbit cultural, com l'organització del primer sistema 

bibliotecari de Catalunya i la creació de l'Escola Superior de Bells Oficis, entre altres. El 

1918 constitueix el moment àlgid del Noucentisme i el seu punt d'inflexió; la mort de 

Prat de la Riba l'any anterior obre una segona etapa de la Mancomunitat amb Puig i 

Cadafalch al front mentre que la literatura i les arts plàstiques viuen un període de 



plenitud i les denominades Segones Ciutats – Sabadell, Terrassa, Girona i Sitges, entre 

altres – constitueixen nuclis potents de desenvolupament estètic i artístic. La data de 

1923 es correspon amb el final oficial del Noucentisme, quan la Mancomunitat i tot el 

que representa en política cultural és abolida per la dictadura de Primo de Rivera i 

s'inicia una repressió implacable en contra del catalanisme i la llengua i la cultura 

catalanes. La Generalitat republicana acompleix una bona part del programa cultural 

del Noucentisme des de les institucions i és un tòpic repetit i reconegut que d’aquella 

política cultural encara en vivim.  

  

Algunes opinions 

 

“Aquest projecte d’estatització anà acompanyat al carrer del moviment d’idees dit 

Noucentisme, que no fou sinó una acumulació d’esforços per donar vida a la cultura 

catalana oficial.” 

(Pla 1924)  

 

“El Noucentisme ha significat la superposició de la cultura al sentiment, a l’emoció i a 

la passió. La cultura ha predominat, la literatura s’ha ressentit del seu pes i per això 

sembla que li manqui força, naturalitat i humanitat.”  

(Rovira 1925) 

 

“El Noucentisme és la ideologia cultural que precedeix immediatament l’etapa que 

vivim” 

 (Serrahima 1964) 

 

“L’època de Prat fou el període ‘constituent’ de la cultura catalana” 

(Fuster 1972) 

 

“Del millor coneixement del Modernisme se’n deriva un coneixement més ajustat del 

Noucentisme” 

(Valentí 1973) 



 

“Les diferències entre modernistes i noucentistes no eren estètiques, eren 

ideològiques. Més concretament: polítiques.” 

(Marfany 1974) 

 

“El Noucentisme venia a ser, doncs, un antídot, no contra els anhels renovadors dels 

postmodernistes – que com hem vist, tractava d’assimilar -, sinó contra el corrent 

boirós i decadentista, esteticista i evasiu que usufructuarà amb exclusiva la 

denominació de Modernisme” 

(Fontbona 1975) 

 

“Avui és corrent sentir a parlar del Noucentisme com un moviment regressiu, entestat 

a peixar-nos de regurgitacions clàssiques. D’aquí que el qualificatiu “noucentista” sigui 

usat com a sinònim d’academicisme, quan no de policia de l’esperit. Res de més injust 

…” 

(Vallcorba 1994) 

 

“Interpretar el noucentisme com a unproducte de la burgesia del Principat de 

Catalunya ha portat, doncs, no únicament a negligir el marc europeu  (...) Podríem 

definir el noucentisme com l’expressió als Països Catalans, en tots els terrenys de les 

arts, d’un corrent general occidental de caràcter classicista, que comença a revelar-se a 

principi del segle XX (...) com una reacció del modernisme finisecular que, als Països 

Catalans, coneixem amb el nom de modernisme.” 

(Auferil 1995) 

 

“La frontera entre Noucentisme i avantguardisme és sovint molt imprecisa. Molts 

artistes, en tots dos àmbits de l’art, cultivaren aquests dos corrents, que sorgiren en un 

mateix moment com a noves formes d’expressió estética. I això, és clar, no pas 

únicament als Països Catalans sinó món occidental”. 

(Auferil 1995) 

 



“Els avantguardismes successius a Catalunya, doncs, tingueren com a mare el 

Noucentisme i com a pare el ferment parisenc.” 

(Ucelay 1997) 

 

“El Noucentisme era, igual que el Modernisme y la vanguardia, una reacción contra la 

condición regional de la cultura de Cataluña y la búsqueda de una personalidad propia. 

Con estos movimientos, cuyas oposiciones recíprocas no deben ocultar las 

superposiciones, la cultura catalana aspira a un cosmpolitismo elaborado desde los 

propios recursos.” 

(Resina 1997) 

 

“Hoy no ofrece dudas la existencia de un periodo de creación y de la cultura catalanas 

“marcado por la convivencia entre novecentismo y vanguardia.” 

(Carmona 2002) 

 


