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Nou-cents i modernitat 

Un quart de segle amb referències ítalo-catalanes 
JOSEP CASALS 

. D' ootub" a d<.omb", 
l'Institut de Cultura Italiana ha or
ganitzat un cicle d'activitats que, 
sota el títol d'I[ primo novecento in 
/tafia, estudia Ja cultura italiana al 
llarg del primer quart de segle. Te
nint en çompte que la cultura cata
lana d'aquest període té un cert pa
ral·lelisme amb la italiana, el pre
sent cicle ofe�eix un marc de refle
xió suggerent, dins el qual es pot 
assajar d'iHuminar els punts co
muns existents entre les respectives 
expe�;iències de renovació (o de 
restauració) artística. 

L'any 1902, es féu a Torí la I Ex
posició Internacional d'Art Deco
rativa Moderna. Els pavellons, 
construïts per Raimondo D'Aron
co, foren un sonmi efnner de fanta
sia volumètrica, i l'Exposició s'en
registrà com la gran efemèride del 
modernisme italià, anomenat Li
berty o Florale. Tanmateix, aquest. 
estil mai no assolí prou cohesió 
com per desplaçar la tradició eclèc
tica i neoclàssica dels carrers de la 
Itàlia umbertiana. La seva mateixa 
denominació, aHusiva a la fàbrica 
anglesa d'objectes decoratius Li
berty & Co,, ja és. significativa: si el 
Modenpsme ·es pot considerar en 
:general l'embranzida iqicial de la 

· Ç\lltUJ;t mo�erna eU�()pea, la versió 
italiana d'aquest moviment es limi� 
tà de fet a un repertori de· formes 
importades -amb certs tocs d;an
Q,���� .s •. � <\,s�_:.,-., qu!! co¡npliren 
Qna fUE�1�1;s�-�I-�-�9t.:$;pl�êinj.ic3 i· 
d"'có�§:ti( 'à' t· -� sê\/'ifat.'à1-ioc'·tté'ò 
ró� �xír�ofd;ària: des d� �art�ll� 
sòêl�listes fins a anuncis de revistes 
iHustrades p er a mestresses de 
casa modernes. 

La popularitat i la permanència 
de l'estil, així com una gran varietat 
tipològica i una poderòsa influència 
de la Sezession vienesa -en un 

·sentit essencialment temperant-, 
són els punts coincidents entre els 
modernismes italià i català Aquest 
darrer, però, constituí un fenomen 
més complex i innovador. Si bé en 
tots els casos el Modernisme és 
producte de la confluència de cor
rents heterogenis, de vegades la 
síntesi resultant assoleix entitat 
pròpia i de vegades no. En aquest 
sentit, no crec excessivament atre
vit afirmar que el modernisme cata
là presenta uns trets, potser no de
finitis -perquè encara ningú no ha· 
encertat a definir la fesomia del pe
ríode-, però sí particulars. 

La rauxa en el Modernisme 

Una d'aquestes particularitats és, 
sens dubte, la propensió a aquella 
rauxa dissolvent, esborradora de lí
mits i cànons, en raó de la qual el 
bisbe Torras i Bages parlà del Mo
dernisme com d'un "excés anàr
quic". A la Itàlia de començament 
del 900, en canvi, aquestes energies 
dissipadores de la tradició no es ca
nalitzen en el marc del Liberty, sinó 
que són catalitzades per una expe
riència d'avantguarda precoç i con
tradictòria: el futurisme. És Filippo 
Tommaso Marinetti qui personifi
ca en aquell moment la idea d'ex
cloure tota font d'inspiració aliena 
al món modern. Idea que, en abs
tracte, havia estat formulada tam
bé en cercles modernistes, però 
aquests continuaven adreçant la 
mirada a la natura i apartant-la de 
la màquina. El mateix Marinetti, 
l'any 19ü2, havia cantat al mar 
comparant-lo a una ballarina sen
sual; vuit anys després, però, la 
imatge transfigurada de la femme 

lums elementals. A partir de for- _ 
mes essencials, s'intenta arribar a 
una unitat harmònica i funcional 
que integri les arts en el si d'una ar
quitectura urbana racional. 

Retorn al racionalisme 

En el camp de la pintura, possible
ment sigui Marío Sironi -amb les 
seves rotundes figuracions subur
bials i les seves idees sobre la inte
racció del muralisme i l'estructura 
arquitectònica- l'exponent més 
clar de Ja nova orientació. Pel que 
fa a l'arquitectura, aquest canvi d'i
tinerari obre espais d'ambigüitat en 
els quals conviuen una certa línia 
de continuïtat moderna i la reacció 
arcaïtzant més abjecta. Fins i tot 
'arquitectes com Giovanni Muzio, 
Gio Ponti o Gigiotti Zanini combi
nen experiències i temptatives d'in-

. terès amb caigudes freqüents en un 
revival amanerat i banal. 

El clut> de tennis èle Milà, al carrer Arlmandl, obra de l'arquitecte Giovanni Muzio. 

En relació. a aquest aspecte re
gressiu del· període, l'ascens de 
Mussolini al poder l'any 1922 és 
una dada que no es pot obviar. Se 
sap, per exemple, qli� J:important 
grup heterogeni dels "pittori del 
Novecentci" -Morandi, Campigli, 
Sironi...- neix emparat per una 
construcció· ideològica erigida eo 
honor del nou règim per Margheri

fatale ja no és el mar sirió una me
tralladora: posada de quatre gra. pe�; la baçant ja, no fa saltar els pits 
contra Déu sinq que imita el movi
ment sincopat de la màquina mor
tal .. Els futuristes es proclamen fills 
de !'"era tecnològica"; i troben en 

.eis artefactes que produeix motius i 
fórmules de creació; per a ells, els 
.aeroglaJls_,?les. l�mot��5.�i�B ,&,�P 
nomes objectes <J'e--sruntifacto erob-
ca, sinó que èonstitlleixert tiimbe, 
per la seva precisió i la, seva forÇà 
metàl·lica, models de realització.El 
p<}eta futurista ha de disparar mots 
com si fossin bales; el pintor, plas
mar l'expansió dinàmica dels és
sers i les coses; l'arquitecte, trans
formar la ciutat en un motor deglu
tidor de multituds. "No existeix ni 
el.temps ni l'espaí", escriu Marinet
ti. Només la velocitat, la interpene
tració dels cossos, la lluita. 

Quan esclata la I Gúerra Mun- . 
dial els futuristes la saluden com 
l'apoteosi estetitzada de la destruc-

ció; la guerra és, per a ells, no sols el futurisme. Del primer hereda la ta Sarfatti. A la llarga, però, l'obra 
l'espectacle total sinó també l"'úni- · depuració de la forma, la irrunobili- plàstica afirma els seus valors iode
ca higiene del món". Tanmateix, tat serena, l'estructuració equili- pendentment d'aquests cÒndiclo
una de les poques coses que s'en- brada i l'elecció de certs motius _ naments; l'arquitectura, en canvi, 
duu la guerra és precisament la po- ambientals; del segon, l'enigmàtica - dillcilment s'hi. pot sostreure. I èn 
tència subversiva. d�� futurisme. subjectivitat, - l'assumpció de l'àm- la Itàlia feixist�, tlil.çom hò demos-

A partir dèl 1916, és vell un canvi bit urbà com a medi natural i l'atri- ._ tra l� contni.pòsàda forma. en què 
de direcció en el desenvolupament bució d;un_caràcter tnecàlüc, anti-· ac�baren Ja seva canera els· arqui
de l'avantguarda italiana, Cario sentimental� als objecú�s que l'om- _ tec�es Marcello Pi�c�lltini i Gil1·. 
CliÍrà:.Plfblira �:La, f.�¡:�\;·��9f0,:�p,!l}��c;���m�r�.':�ç��$icac.êo���"' ··. ··�enp.e,4e ;F��tti j �ls� ;i��r�t\ @:�t�e 
te-xt ae ta Ptmata s� Guittoc, que.· ' la, 31Xll la convulsa c1utat futunsta: pesaven sobr_e J'arqultectl;lta.) :t'.liJ;':: 

:mostra:Ia· ieçoncili:llció·d�ll;9 di}ls ' ·ttls:a.giMrdJ;:s masses de cossos e<xfo- banisme :..-concetífr�if¡p· ;è�il;ç'��:l,�\' 
_ mé� sigruf.ica,ts; fulili:i��es;ail;lb el· fiats són ara substituïdes per mani- tiva, monumentalisme cotiune.!llb::; 

passat· històric: Gioi'gíó De Chiri- qúins, bitlles o efigies mudes i ai11a- ratí u, ideologia del meditèttïm1sP;l� 
co, a qui la guerra ha menat a Fer- des dins de contorns fixos. Global- i la "ròmanità" ... - no deÍxaveh 
rara, transmuta aquest encantat es- ment, després de la guerra es pal e- més opció que la retòrica {Píacènti• 
paí urbà en espectrals visions me- sa un cert retorn a l'ordre. Revistes ni) o el silenci (De Finetti). 
tafisiques. I un any més tard, a com La Raccolta, I Valori Plastici o Sovint, tot aquest·peno�e -��es
l'hospital militar de Ferrara, es La Ronda coincideixen en la recer- perit clàssicq11e s!ubíêa, enl�Itàlia_ 
produeix el decisiu encontre de tots ca d'una nova classicitat entesa en d'entreguerres aparei:x dbignàt 
dos pintors, i s'esdevé un procés un sentit purista i no arqueològic. amb el nom genèric de Novecento. 
d'estimulació recíproca que porta Passat l'huracà futurista, la idea I, deixant de banda les coincidèn
la pintura metafisica a la seva plena comuna és que ha arribat l'hora de cies de denominació, la: veritat és 
maduresa. Aquesta nova forma de construir. I la base per fer-ho no que, vist en conjunt, aquest p_eríode 
pintar, diu el mateix Carrà, té com pot ser una altra que la geometria: no deixa de manifestar notables pa
a pare el classicisme i com a mare la simplicitat nua i límpida dels v� rai-Ielismes amb el noucentisme ca-

TOT APUNTAT 

talà. Tanmateix, el llenguatge clas
sicista amb què el Noucentisme 

Blanc i negre tk Goya 

formula el seu replantejament no 
posseeix uns fonaments teòrics de 
la solidesa dels italians; i així, per 
exemple, enfront del purisme geo
mètric invocat a les pàgines d'/ Va
lori Plastici, aquell cau sovint en 
l'additament historicista o en l'a
nècdota folklòrica. Si ens cenyim al 
camp arquitectònic, però, en tots 
dos casos es tracta d'Ún període 
confús. L'arquitectura del Noucen
tisme, com la del Novecento,oscil
la entre la romanalla d'una moder
nitat vinculada a les noves tendèn
cies europees -art decó, protorra
cionalisme ... - i  la claudicació en
vers un monumentalisme oficialista 
que acaba per imposar-se total
ment. I també com a Itàlia, els fac
tors polítics -conservadorisme 
creixent de la Lliga Regionalista i 
influència directa de l'Estat del ge
neral ·Primo de Rivera- no són 
aliens a aquest triomf de l'arqueo
logisme grandiloqüent: el definitiu 
pla de realització de l'Exposició del 

JOAN TEIXIDOR 

A la capella de l'Antic Hospital de la Santa Creu de 
Barcelona, podem veure aquestes quatre sèries im
pressionants de gravats de Goya: Caprichos, Desas
tres, Tauromaquia, Disparates. Es un conjunt de 222 
làmines que hem admirat moltíssim reproduïdes en 
llibres i revistes; però que seguides pas a pas en el seu 

·total constitueixen una lectura que ens esborrona. 
Pocs artistes han escrit un testament tan colpidor i 
convincent. El desenllaç d'una vida que podia sem
blar amable en uns cartons que van a parar a tapissos 
de cara a una noblesa feliç o bé a uns retrats d'una 
lucidesa gairebé indiferent, es resolen en imatges 
aHucinades que només es poden comprendre si pen
ses que la vida és sovint un seguit de cicatrius sobre la 
pell. Cicatrius sobre la pell que es converteixen en ci
catrius sobre l'acer. La tragèdia ja es dibuixa en les 
grans teles paradigmàtiques d'El Dos de Mayo i de 
Los Fusilamientos en la Moncloa, i arriba al súmmum a 
les parets de la Quinta del Sordo. Però el blanc i ne
gre dels gravats s'acompanya de títols que ja assolei
xen la pura confessió,-el testimoniatge d'un home que 
ja no en té prou de pintar sinó que creu que ens ha de 
dir éoses, encara que sigui d'una manera equívoca. 

Diem que el blanc i el negre són els protagonistes. 
Però el blanc sembla que només serveixi per fer més 
poderós el negre. El blanc hi apareix com una remi
niscència en la carn castigada de la víctima, en el ves-

tit estripat d'una dona, en un petit cel que s'allunya a 
l'horitzó. El negre, en canvi, hi és prepotent i paorós. 
Té una densitat esglaiadora, ho malmena tot amb la 
seva incisió brutal. El moralista que hi ha en el cor 
d'aquest home desesperat en el crepuscle dels anys hi 

- posa tota la seva ànima. És segur que ·els colors 
suaus, els roses i blaus d'encanteri s'esvaïren per sem
pre i només queda aquesta cambra tancada on la nit 
va avançant. Als Caprichos encara hi ha un ressò de 
temps antic. A la Tauromaquia, i com un respir mo
mentani, una certa precisió de cronista. Però ni en 
aquests casos no és veritat perquè tot es fa lacerant 
immediatament. I en els Desastres i el� Caprichos ja 
només queda una veu-admonitòria, un memento mor
tis que no té sortida. Ens enfonsem cap a l'abisme, 
allà on ja no hi ha esperança, al fons del pou on sols 
ens mira l'aigua enllotada de les resines i de la tinta. 

Hi hagué en molts moments la il·lusió d'aquell bon 
salvatge de Rousseau, en aquell segle ·de les Llums 
preconitzat pels homes de la li-lustració. El Bé i el 
Mal continuen la seva pugna. La llibertat és aquesta 
contradicció dramàtica. Cel i Infern, en majúscules, 
són més veritat que aquell progrés indefinit i aquest 
cel a la terra que ens han assegurat massa sovint. 
Ara, amb tants Vietnams i Polònies, amb tants Afga
nistans i Xiles que ens afeixuguen cada dia, no ens 
costa gaire de comprendre-ho. 

1929 n'és un testimoniatge. · 
· En resum, doncs, no és exagerat 

dir que, si bé no tots els fils de con
tinuïtat havien quedat segats, el 
Noucentisme representa un hiatus 
entre el primer moment de renova
ció de l'arquitectura catalana -el 
període modernista- i el que s'es
devindrà amb la República i que 
serà protagonitzat pel GA TCPAC. 


