
Difícilment podem atribuir d s  estudis m& 
trics ben fets (dels mal fets és millor no 
parlar-ne) el d g i c  poder d'ensenyar a 
versificar. L'interPs d'aquests estudis rau 
en la possibilitat de poder descriure un 
element, d'entre molts, de la 'competiincia 
poetica. 

Per a evitar un posible malenth, pot- 
ser caldria recordar a les animetes romb- 
tiques que s'espanten davant de qualsevol 
formulaci6, que no es tracta d'inventar 
cap maquina per a mesurar quaiitats, si- 
n6 de projectar una nova Ilum per a veu- 
re una mica millor totes les coses que es 
poden fer amb el iienguatge. Brandar la 

Eduard Valentí, entre els cIassics i 

he historicai sense, which is a sense of 
the timeless as welZ as of the temporal 
and of the theless and of the temporal 
together, is what makes a writer tradi- 
tional. And it is at the sume time what 
makes a writer most acutely conscious 
of his place in time, of his own contem- 

T .  S.  ELIOT 
Tradition and Individual Talent 

ucte d%ia historia i d'una cultura cons- 
tniida per I'esfow conscient de les gene- 
racions que el precediren, Valenti e.xtra- 
gué del passat aquelles actituds etiques i 

Ibgiques que, encara avui, li eren vh- 
i irrenunciables. Cal valorar les s e  

temporaneitat, axnb qu8 

inspiraci6 de les muses o la guspira dels 
déus 6s amagar la prbpia miseria. 1 aíxb 
ja ho deia Verlaine. D'altra banda. també 
& interessaut de recordar que k verita- 
ble creativitat no s'esvanta mai de les for- 
mulacions. Hi juga 6 les trenca, perb no 
s'espanta 
1 pel que es refereix a ensenyar als nens 

i nenes acom es mesura un versw, lJúnica 
cosa que puc dir 6s que aixb si que em 
sembla una i nnocenw perb amb un as- 
pecte divertit: que els primers innocen- 
tats s6n els mestretites que ho posen en 
practica. 

SALVADOR OLNA-~LINAS 

e1 modernisme, per Jordi Castellanos. 

Els classics i la literatura catalana mo- 
derna, malgrat &ser un aplec d'artides i 
trebails diversos (alguns dels quals a- 
ten parts de l'estudi sobre el Modernisme.). 
presenta una perfecta unitat en Sactitud. 
En efecte, en Conjunt és una profunda re- 
flexi6 entorn de la cultura humanísüca 
actual. Valenti s'adona, de bon principi, 
que 6s inútil tot humanisme que preten- 
gui fonamentar-se en la filologia clMca 
tal corn ha estat entesa dUis de la tradi- 
u6  aacademiczu: cabal de coneixements 
enidits d'histbria, ideologia, lingüistica i 
literatura. Ell, p d .  corn a professional, no 
renuncia a la k c a  d'unpossible h m  
nisme que - comporti l'estabbent d'un 
codi de valors ideolbgics i morais basats 
en I'experiencia h u m 6  i, al mateix temps, 
a construir-lo partint de l'estudi de la li- 
teratura cl&si&. Per aixb li d, en pri- 
mer lloc. revisar el concepte de classic i 
enfrentar-se a tota aquella tradici6 que ha 
fet una aselecci6 arbitreas de I'herhcb 
greca-llatina fins a convertir-la en nna *en- 
titat espiritual únican i, per tant, es- 
uer a i'actualitat. corn a producte que és 
&una voluntaria-*dimissi6 davant &¡ pre 
sentw. La literatura clhsica és, corn qual- 
sevol altra literatura, una unareaütat viva i 
complexa, tumultuosa i contradictbh i. 
per aquest motiu, Serudici6 filologica ha 
fracassat corn a d t o d e  per a apropar-s'hi: 
aEl comentari s'atura en eis accidents i 
deixa intacte el nucli. Encara pitjor, nega 
aquest nucii perquk, al capdavaii. el pro- 
pbsit del filbleg consisteix a frustrar allb 
que fou i'ambició capital & i'escriptor: 
obiectivar-se en una obra absoluta.:visent 
p& sempre, amb independhcb dé G.s 
va persona i del seu momeDt histbri~. 



Presa des d'aquest punt de vista, la lit& 
ratura clbica -no solament corn a c l h  
sica, sin6 ja corn a literatura estricta- 
agafa un sentit actual perqub, corn a apa- 
trimoni de valors i formes* producte de 
i'experibncia humana que do& naixement 
a la cultura occidental, constitueix els fo- 
naments de tota cultura europea moder- 
na. La vitalitat dels clhsics li ve confir- 
mada per l'aús extens i lliure~ que la li- 
teratura catalana moderna n'ha fet. fins 
al punt que ha servit de bandera a les ac- 
tituds m& oposades. 

D'aquí sorgeix un propbsit perseguit 
conscientment en la seva obra. L'estudi i 
reivindicació de la tradic.6 humanistica 
catalana moderna, concretament de la crea- 
da pel Noucentisme sota la direcci6 pro. 
pagandística dgugeni d'Ors i la tkcnica de 
U d s  Segalh. Ara bé, a Valenti l'inte& 
sen m& dos autors que donaren a la cam- 
panya unes dimensions rnés hpl ies  que 
no pas el diletantisme de Xknius o la 
tWca de Segalh. S6n Maragall i Carles 
Riba. Maragall perqub, tot i el seu desa- 
cord amb el Noucentisme, comprengué l'a- 
bast de la campanya humanistica i, mal- 
grat no conkixer el grec, collabor& desin- 
teressadament amb els joves; a través de 
traduccions indirectes i amb una certa in- 
genuitat, adesbrossh el c a m í m  i aassumí él 
paper de valedor d'un moviment del qual 
nosaltres som hereusa. Carles Riba per- 
quk fou, en d t a t ,  qui tingué rnés in- 
fluhncia sobre Valenti. Riba entengué l'hu- 
manisme corn una aactitud vital. corn un 
principi de vida inteilectual i btica, corn 
una fidelitat a una tradici6 de pensament 
i de forma* i d'aquí que la reivindicaci6 
de l'heretatge antic fos plantejada per eli 
*des deis inicis corn una vigorosa exigen- 
cia de presa de possessió directa. corn un 
programa de treball a acomplir, etapa per 
etapa, diwiplinadament i sense treva*. Va- 
lenu remarca, perqub se'n sent hereu, la 
dupliutat ribiana d'acostament ais c l h  
sics: d'una banda, i corn a producte del 
concepte d'humanisme, el fet de conside 
rar les obres ano corn a textos morts, si- 
n6 corn a obres d'art, obres vivents, pro- 
duides per homes que hi abocaren la vidan; 
de i'altra, el fet que aquesta consideraci6 
no negui *cap deis drets del coneixement~ 
i, per tant, que I'enfmntament amb les 
obres s'hagi de fer amb un extremat ri- 
gor inteHectual. Aquest és l'únic camf per a 
evitar í'empobriment de i'humanisme i 
per a donar-li la vigencia que li cal dins 
una societat que tendeix cada dia m& a 
la tecnologia, a les cikicies especialitzades 
i a les arts pWques.  Valenti se sent he- 
reu de Riba i conclou, analitzada la llic6 
del mestre, que uels qui fórem els seus 
deixebies som els quí n'hem de donar ara 

el degut testirnoni*. 1 questa 9finmaci6 
porta implfcit tot un programa. 

En efecte, si l'humanisme té encara vi- 
gkncia, s'ha de convertir, bhsicament, en 
spaideian, és a dir, en educaci6 que tomi 
I'home al centre dels interessos de la cul- 
tura i el faci conscient de I'herhcia idea 
lbgica i btica dels clhsics, corn a arma per 
a eniiontar-se a la seva prbpia reaiitat. 
Valenti tingut5 plena consciencia de quin 
era el seu lloc en aquesta recuperaci6 de 
I'humanisme: *No s6n, naturalment, els 
filblegs i els professors de grec o de llatí 
els qui fan vivent en el poble I'herhcia 
antiga. Perb sense ells, sense una educad6 
basica, 6s dificil que els veritables crea- 
dos,  pensados i poetes, trobin en el m& 
classic els estimule que podrien enriquir- 
los*. Akí, en les seves intervencions en con- 
gressos d'estudis claSsics i en els seus ar- 
ticles, volgu6 fer present, tot reconstruint- 
la i remarcant-ne el dinanisme, la tradi- 
ci6 classicista catalana i. en aquest sentit, 
assenyala que tradici6, rnés que transmis- 
si6 d'un dipbsit de valors a conservar, és 
<una invenci6 en el doble sentit d'aquest 
mot: corn a trobaila d'una cosa que ja 
pr&viament existia, o corn una interpreta- 
u6 del present en funci6 del passatw. Un 
tai sentit histbric i educatiu de la seva 
activitat humanística només podia portar- 
Lo al Uoc d'on s'havia vist apartat per 
I'impacte de la guerra: la Universitat. 1 
aixb fou possible després del retom a 
Barcelona, a la Universitat Central i, so- 
bretot, des del 1968, a la Universitat Au- 
tbnoma de Sant Cugat. Cregué, corn tants 
d'aitres inteliectuals que havien restat mar- 
ginats de l'ensenyament superior, en la 
possibilitat d'una restauraci6 efectiva d'a- 
quella tradiu6 estroncada i, fins i tot, 
d'ampliar-ne i'abast academic. La mort, 
sobrevinguda el 1971, tmd un trebaü tot 
just iniciat. 

La recerca histbrica el porta, tambb, 
a Centrar eis seus estu& en el Modernis 
me. Valenti veu aquest moviment corn a 
producte Cuna tradici6 ideolbgica liberal 
i progressista, previsible ja en algunes de 
les actituds de Jaume Balmes i concreta- 
& i definida per Valentí Atmirall, que en 
seria el m6s irnmediat precedent. En con- 
traposició a aquesta iínia estudia la inter- 
pretaci6 conservadora de la iilosofia del 
sentit comú de Llorens í Barba que, segui- 
da per Torras i Bages, ñavia de donar els 
fonaments ideolbgics a i'antimodemisme 
i que, en darrer terme, Cristaüitzaria en 
el Noucentisme. Aquesta era la base en 
la qual Valentí centrava les investigacions 
que havien de constituir la seva tesi doc. 
toral. La idea, bbviament, no era nova: 
Miquel Bafflori, entre d'altres, I'havia apun- 
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tada de manera ben explícita? El que, pe 
rb, no s'havia fet era descobrir-ne la con- 
tinuftat i, especialment, veure'n la trans- 
cendhcia en les actituds literlvies. Les 
circumsthcies extemes que determinaren 
la urecidtació d'aauests estudis (Valentf 
intenta -#acabar i -presentar la tesi doc- 
toral abans del desenllac, que pressentia 
imminent, de la malaltia) han limitat con- 
siderablement el seu abast. Vegem-ho. 

La historiografia literaria catalana ha de- 
mostrat reiteradament que una definició 
del Modernisme feta en termes estricta- 
ment estetia era inviable perquk en limi- 
tava excessivament I'abast, fins al ,punt 
d'excloure'n ideblegs corn Cortada o Brossa 
i de convertir la contradicció interna en la 
seva característica més important. Valentí 
intenta de solucionar el problema enfron- 
tantee al corrent ideolbgic del qual sor- 
gí la revista aLDAvenp. Aquesta tradici6 
no 6s altra que la del nacionalisme p r e  
gressista i liberal de Valenti Almirall. Des 
d'un punt de vista ideolbgic, el Modernia 
me quedava, aixf, identificat amb el pro- 
gressisme politic i social, tenia corn a por- 
taveu la revista ~L'Avencw i s'iniciava, per 
tant, amb la fundació d'aquesta revista, 
alc primers anys de la decada dels 80. Ai- 
xb  I'obligh a distingir, a nivell literari, en- 
tre el Modernisme naturalista i el simbo- 
lista. A partir del 1892, les dues tendhcies 
entraven en conflicte i, finalment, troba- 
ven la síntesi en Soler i Miquel i en Ma- 
ragall. Aixb I'obliga, també, a donar tot el 
pes ideolbgic del moviment al gmp rege- 
neracionista que dominava aL'Avencs, al 
temps que menystenia els esteticistes d e  
fensors de rArt per I'Art, com a grup pu- 
rament evasionista D'aquesta manera Va- 
lenti s'oposava a la historiografia tradi- 
cional que havia fet girar sobre els dar- 
rers tot el pes del moviment. En conse- 
qiihcia, la desaparici6 del gmup de *VA- 
vencw, a les darreries dels 90, comportava 
la liquidació del Modernisme; des d'aquest 
moment, explica Valentf, quedii reduit a 
gmps que airán quedando marginados an- 
te el avance de una reacción que no en- 
contrará, para designarse, otro nombre 
que un sinónimo de modernismo (noucen- 
tisme) al que querrá oponer un nuevo y 
más auténtico concepto de europeismo que, 
a la postre, se habh de revelar por lo me- 
nos tan caduco como el de los enaltados 
del atio 1893,. El títol del iiibre, per tant, 
explica solament en part el seu contin 
gut. ja que Valenti, tot i limitant la mate 
na al que realment fou el aprimer moder- 
nismew, I'estudia globalment, corn a uni- 

3. Miquel BATLWRI, & trajectbria de Miguel 
Costa i Llobera, Editorial Barcino. Publicacion 

Revista' (Barcelona 1955). DS. 35-38. 

tat; des del seu punt de vista, altrament, 
6s lbgic, perque si despréc de I'epaca es- 
tudiada només en restessin gmps disper- 
sos i minvants, no tindria sentit de fer la 
distinció entre el primer i segon Modernis- 
me. A més, i potser degut a les circums- 
tncies de redacdó, el ab re  presenta 501s 
part dels fonaments ideologícs, aquella 
part que és producte de la tradició políti- 
ca liberal i progressista i, encara, amb mol- 
tes lirnitacions. 

Joaquim Molas, a Una cultura en nisi.' 
assenyalava la impossibiitat de portar a 
terme unes síntesis histbriques plausibles 
en la histbria de la literatura catalana mo- 
derna si, pr&viament, no s'havia recopilat 
i analitzat, en estudis monogrAfics, tot el 
material dispers. El positivisme, a Cata- 
lunya, cenM els seus interessos en la li- 
teratura medieval i abandod la moderna. 
Així, per a interpretar la nostra hictbria 
immediata, cal comenwr per prescindir 
de tantes teories gratuites i contradictb- 
ries, posades en circulaci6 sense cap fo- 
nament, i comen- I'edifici des de la ma- 
teixa base documental. 1 aixb difíciiment 
pot fer-ho una sola persona. VaIenti es 
troba enfrontat al problema, amb i'agreu 
jament de la precipitaci6. La seva tasca de 
recerca documental i bibligrafica 6s ex- 
traordbbia, perb inevitablement limita. 
da. Sorprengué ja que, en els seus estudis 
sobre el classicisme a Catalunya, al cos- 
tat de la minuciosa anWi de Cabanyes o 
de Josep Miquel Guardia, prescindís d'un 
Josep Liuís Pons i Gallans. Quant al Mo- 
dernisme i degut a i'amplitud de l'estudi, 
el defecte és més evident: manca la con- 
sulta d'arxius i biblioteques de vital im- 
portancia, corn 6s ara la del CCau Ferratw, 
i I'ús de molta de la bibliografia tradicio- 
nal, corn les membries i els retrats de Plh- 
cid Vidal, i, també, de la més recent, corn 
els estudis de Joan-Lluk Marfany, alguns 
dels quals havia tingut temps de cone'ir. 
Tot aixb, és clar, limita I'abast de I'estu- 
di i les possibilitats d'una interpretad6 
correcta del moviment. 

El Modernisme, corn el mateix Valenti 
apunta -seuse, p&, treureSn consequb- 
cies-, ve caracteritzat per un conjunt de 
tensions, entre la burgesia autbctona i l& 
capes inteHectuals, que fan aparici6 en 
els inicis de la d b d a  dels 901 Les ten- 

4. Joaquim Mous, Una cultura en crisi, Edi- 
cions 62, "L'Escorpí" (Bardona 1971). ps 24-25. 

5. Joaquim Mous, El modemisme i les seves 
tmions, a 'Sen-a d'OrM. any a, núm. 135 (de- 
sembre del 1970). ps. 877484. Laaparici6 d'aques- 
tes tensions i del nou concepte d'artista, aaf 
com la datacid del moviment, ha estat tractada, 
posant en qüesti6 la teoria de Valmtl, a: Joan 



sions s6n producte d'una crisi econoniia 
i social que afecta des de la ruralia, amb 
la fiHoxera i la incipient mecanització ( r e  
cordem corn el problema rural transcen- 
deix en el grup de Reus i en la novella 
modemista), fins a la mateixa indústria, 
amb la crisi de la orfebre d'orr, el tanca- 
ment de fabriques, la perdua de les co- 
lbnies, I'aparició del suburbi i del subpro- 
letariat, i el pas de l'anarquisme tebric al 
d'acció dkcta. La nova generació inteb 
lectual, que en bona part i a diferencia de 
I'anterior no procedeix de I'alta burgesia 
(tal corn R. D. Perés remarca i .Valenti re- 
culi), mitifica, d'acord amb els corrents 
europeus i corn a defensa davant de la bur- 
gesia, el paper de I'artista i s'acull a la 
bohemia, voluntaria o involuntaria, corn 
a exteriorització del trencament amb la 
societat establerta. Apareixen els suicidls 
(sorprb que Valenti, en el seu magnífic 
estudi de la ideologia de Soler i Miquel, 
no intenti &interpretar el suicidi d'aquest 
corn una dada significativa i, a m&, que 
no el relacioni amb els altres que es p r e  
deen ) .  i. les fugides, temporals o defini- 
tives. El teme aModernisme», a mis, ad- 
quireix unes connotacions molt precises 
que, tal corn ha demostrat Marfany, no te- 
nia quan havia aparegut en els anys 80 i 
si el mot deixa d'ésser emprat al cap de 
pocs anys no 6s degut a la desaparici6 del 
moviment, siu6 al contingut confusionari 
que la reaccid antimodernista ha donat al 
terme? 

Tot ai*, crec, fUra ben clarament' els 
orígens en els anys 90 i enriqueix la massa 
simple identificació entre Modernisme i 
progressisme. Quant a la liquidació del 
moviment, no queda gens clar el que fa 
Valenti situant-la a final de segle: tota la 
literatura de comenwent del xx, des de 
~Joventuts a aEl Poble Catalar, des de la 

de Girona, etc., etc., són continuació 

ció, és I'etapa -m& amplia i brillant del 
moviment, el qual, combatiu. fins a. final 
de segle, ha ~ s o l i t  ja el lioc de literatura 
establ-. En aquests anys, en efecte, tal 
corn ho. demostra I'aflu&@a de les formes 

, dlrn. 2 (lrn), ps. 

modernistes dins de les arts industrials i 
de I'arquitectura, el moviment ha adquirit 
un cert aconsensusr de la burgesia. Així, 
la tensió entre l1inteIJectual i la classe di- 
ngent, que va entrant dins el catalanis- 
me, disminueix notablement, fins que la 
burgesia obté el compromis d'alguns dels 
grups més joves, els quals iniciaran un nou 
moviment que extraurh la base estetica 
dels corrents més idealistes del Modernis- 
me i acceptara la ideologia político-social 
de la Uga  Regionalista. El Noucentisme, 
amb la burgesia al costat, no tardarh. lb 
gicament, a imposar-se i a marginar, des- 
prés del 1910, els ve& Modemistes que 
encara mantenen algunes actituds de rs 
belqi6 i $independencia inteuectual. 

La reducció del dodemisme a unes 
actituds ideolbgiques massa simples 

per tant, que calia endiusar-se en la g e  
grafia, en la societat, en la historia i en , 
el folklore per a descobrir el m& caracte 
rístic i inalienable de la manera d'ésser 
catalana. Sense aixb no era possible d'a- 
portar res a Europa; sense un arrelament 
anacionals (htnic, racial, per tant), era 
impossible I'internacionalisme. Sorpdn 
que Valentf no s'adonés d'aixb, especial- 
ment si tenim en compte els seus encer- 
tats judicis sobre Pompeu Gener, sobre 
els atacs de aL'Avenp a Felip Pedreli i 
sobre I'intent de cread6 d'una escola pic- 
tbrica catalana. En aquest punt, crec que 
s'equivoca quan diu de Cortada Que aasen- 
tar la diferencia, y la superioridad ade- 
más, de la pintura catalana en unos su- 



puestos rasgos étnicos ~ignificaba adoptar 
una posición reaccionaria que entraba en 
colisidn 'con la aspiracidn universalista 
del auténtico arte modemista, y en el fon- 
do consistía en aceptar el mismo princi- 
pio de la existencia de un arte especifica- 
mente anacionaln que tanto se echaba en 
cara a la critica madrilefiaa. Valentí s'hau- 
ria adonat de l'error només que hagués 
ressenyat la reacci6 que es produí a la 
premsa catalanista després dels articles 
de Casellas sobre l'exposició de Madrid 
del 1892 o, més explicitament, la campa- 
nya desencadenada -Valenti Almirail ai 
front- el 1895, després del fra& de Jo- 
sep Llufs Peiiicer en les oposicion$ a Ma- 
drid per a la catedra de dibuíx de 1'Esco- 
la de Belles Arts de Barcelona i que acaba 
amb la creaci6 d'una classe iiiure per tal 
d'ajudar a l'adveniment d'uiia -escola a- 
tistica característica catalanas? Aquest ma- 
teix sentit tenen, bbviament, els e s f o r ~ s  de 
creació d'una música nacionalista, a la 
manera de Wagner, la reaparició de la poe 
sia popular i del llegendari catala amb un 
tractament culte més actualitzador que 
no pas l'erudit dels rombtics: i el retorn 
al medievalisme, que denota, en part, la 
influencia dels pre-rafaelites, perb també, 
la voluntat de connectar amb l'epoca en 
qui? es manifesta lliurement la manera 
d'ésser g e n h a  de Catalunya? El Moder- 
nisme, no ho oblidem, intenta elaborár 
d'una banda les bases ideoibdaues d'un 
nacionalisme progressista i, de klaltra, crear 
la mitologia literhia i artística que li do- 
ni suporti niogui les masses. 

- 

En la introducció, Valenti estudia tam- 
bé les relacions entre el Modernisme re- 
ligiós i el literari. i remarca, amb molt 
d'encert, les implicacions religioses del 
krausisme i de la crítica de Clarín. Perd 
es prou coneguda la poca influencia que 
la tradició krausista tingué a la Catalunya 
adscrita al hegelianisme idealista de Mi- 
18 i Fontanals o al positivisme de J O S ~  
Yxart, per citar un crític p d e l  i amic 
de Clarín. La influhcia sobre Soler i Mi- 
quel, Maragall i, m& tard, Josep Pijoan 
-que no entra dins la datació del Moder- 
nisme de Valend- no deixa d'ésser ac- 
cidental i, per aquest cami, 6s molt M- 
cil de trobar parallelisme arnb el Moder- 
nisme religiós europeu. Aquest fou un m% 
viment de reforma promogud des de l'in- 
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Notes i ressenyes 

terior deis estaments ec1esiaStics i desti- 
nat a la modernització de l'Església, wsa 
que reduf notablement les seves reper- 
cussions ideolbgiques. Tot i amb aixo, tal 
corn assenyala Valenti, aiguns fenbmens 
no pertanyents a l'heretgia, foren sutilit- 
za t s~  pels modernistes: el confiicte de Ver- 
daguer, per exemple. Ara, és dubt6s que 
la utilització perseguís una ñnalitat reli- 
giosa. Tanmateix, el capeUi passa a &ser 
un personatge Literari bastant freqüent 
dins el Modernisme. Vaientí assenyala en 
aquest fet la possible adscripció al movi- 
ment d'Els sots feréstecs.1° 1, en aquest 
mateix sentit, també El mistic de Rusi- 
fío1 i Ndufrags de Bertrana hi haurien d'ha- 
ver estat considerats. Les wnnexions, p e  
rb, d'aquest fenomen amb el que consti- 
tueix l'heretgia condemnada per i'encícli- 
ca Pascendi (1907) de Pius X, no s6n gens 
explicites. Pey-Ordeix, en canvi, estudiat 
únicament en una nota a peu de pagina, 
fou, certament, un amodernistas religi6s 
o, wm a mínim, intenta d'assimilar el seu 
conflicte personal i ailiat amb el deis h e  
retia europeus." A més a m&, es relaciO- 
na amb escriptors modernistes catalans 
i, fins i tot, escrivf i estren& alguns peces 
teatralsaU 

En conciusió: l'estudi de Valentí presen- 
ta molts buits i moltes imprecisions, perb, 
malgrat tot, és, fins avui, i'estudi de con- 
junt rnés seri6s i p m h d  publicat sobre 
el Modernisme cata&. Valentí s'ha enfron- 
tat al que la historiografia tradiciod SO- 
lucionava amb la qualificació & wntra- 
dictori i ha sabut penetrar en allo que 
és essencial al movhent: l'intent de trans- 
formació global i ~rogressista de la SO* 
tat catalana. El &u-estudi aprofundeix, 
es~ecialment. en les actitucls ideologiques 
que, al llar; del xnr, van preparant l'en- 
frontament de final de sede. Queda molt 
clara la continultat de la iínia conservade 
ra. Potser hi manca I'anUisi d'alguns id& 
legs de la Renaixenw, corn Müa i Fonta- 

. nals. Perb Torras i Bages, que 6s el qui 
més I'interessa per la seva oposició al Mo- 
dernisme, queda (tant a la tesi. com a l'ar- 
ticle recoiiit a Els classics i la literatura 
catalana moderna) perfectament situat i 

10. Casellas, a mes, fou mantenidor dels Jocs 
Plorals del 18%. cosa que íeafinna els w t s  
de Valentf en identificar mosshn Salvador Bo- 
vé corn a possible font d'Ilisphci6 del personat- 
ge de mossh LMtzsr. Tanmateix, pero, no en 
Eou pas l'única. 

11. Joan B o m  I BALTA, Del modernismo en 
España y de Pey-Ordeu, blasfe?nchr de Pio X, 
a "Apostol~o Sacerdotal", i& nCims. 101-102 
(maig-juny del 1952). ps. 15&167. 

12. Plhcid Vmnt, L'assaig de la vido, Bdicions 
Este1 (Barcelons 1934). - .  



definit ideolbgicament. La linia progressis- 
ta no presenta, i Valenti ho remarca, la 
mateixa continuitat. La idea que els mo- 
dernistes, i també Eugeni d'Ors, tenien de 
Balmes no és la que Valentí descriu par- 
tint de la publicació de Pius I X  (1847) i dels 
seus darrers escrits. Balmes fou una figu- 
ra tdgica que el clergat convertí en un 
monument simbolic erigit als seus interes- 
sos conservadors, diluint la significaci6 
progressista que hauria pogut tenir. La 
seva C O M ~ ~  amb Vaienti Almirall és 
nuHa. En canvi, Pi i Margali, que queda 
molt marginat dins el Ilibre, si que influi 
decisivament al final del segle. A m&, si, 
com he indicat, considerem la primera 
etam de aL8Avenc. continuació directa del 
aDiari Catalb i no pertanyent al Moder- 
nisme, 1'AWrall veuria considerablement 
disminuida la seva influencia. Tanmateix, 
i al costat del de Toms i Bages. l'estudi 
sobre aquest poiític és del m& remarcable 
del Uibre. 
Cal destacar, també, I'analisi de aL'Avenc~ 

i dels seus homes, amb moltes aportacions 
noves i dades dacumentals desconegudes. 
Figures com les de R. D. Perés, Jaume 
Brossa, Alexandre Cortada i Josep Soler 
i Miquel. entre d'altres. que havien estat 
menystingudes o obiidades, apareixen apro- 
fundides en totes les seves dimensiom. Va- 
lenti, que molt sovint cau en el defecte de 
prendre els autors massa globalment sen- 
se estudiar-ne l'evolució (Rusiiíol o Gaudí, 
per exemple), ha donat, sobre M a m a ,  
un deis primers estudis ideolbgics dignes 
d'ksser tinguts en compte: des de la lec- 
tura i edici6 crítica que fa del Cant espi- 
ritual, a la fixacib del modernisme i de la 

influencia de Goethe i de Nieusche en la 
seva obra. I sense els elogis gratuits i in- 
flamats de tanta paperassa que s'ha escrit 
sobre Maragall, i'estudi de Valentí demos- 
tra la magnitud del poeta i del pensador 
dins de la cultua catalana moderna. 

Quant a Ia introducció a la península de 
les grans figures que havien de marcar els 
corrents ideologics i artístics de fi de 
segle, Vaientí rectifica i precisa moltes de 
les informacions que fins ami havien es- 
tat considerades com a valides. Aporta 
noticies inkdites al Ubre de Gregersen Ib- 
sen and Spain i precisa el que Gonzalo 
Sobejano havia recoilit sobre la introduc- 
ci6 de Nietzsche. A destacar, també, la t m  
balla d'un article de J. Ll. Peliicer (per- 
sonatge que, desgraciadament. el mateix 
Valentí deixa massa marginat del seu es- 
tudi), pubiicat al cDiari Catalas el 1880, 
on apareix la primera menci6 a Claude 
Monet i que, a m&, sembla &ser el pn- 
mer treball pubiicat a Catalunya sobre 
1'Impressionisme. 

Tot aixb converteix El primer modernis- 
mo literario catalán y sus fundamentos 
ideoldgicos en un dels liibres bbics per al 
coneixement i I'estudi de la Catalunya mo- 
derna. L'honestedat professional de Valen- 
tí, el rigor de les seves informacions j de 
la interpretació del passat, aquel1 concepte 
ampli i profund de cultura humanística 
que deixava entreveure Els clkisics i la 
literatura catalana moderna, assenyalen 
un c a d  a seguir que, ell mateix, malgrat 
les circumstbcies, intenta de refer en 
allb que tenia de valid i actual. 

Entorn de la segona edició de les Obres Completes de Víctor Catala, ycr 

NÚrin Nnrrli 

Des que el 1951 havia aparegut la prime- k.. n 1, segona edici6 d'0bre.s Completes4 
." b edici6 de les Obres Completes: Víctor %soleix. en p a  aquest objectii; cal 

Catala no havia publicat cap Uibre nout puntd tzar  que el sentit del mot total 
P& el fet d'haver-se e*uit aquestes, aquí no 6s absolut, sin6 referit hi-ent 
i. d'aitra banda, les obres que en aquella a robra -en un moment o altre, ocasi6 havia rebutjat I'autora i I'aparició en un lloc o de v'dOr catrill+ d'un volum pbstum de Teatre Iddi t  ' feien 
necesswa una e d e 6  que nnaplegués Diem aiuo pensant en el material que 
total. possiblement deixh inedit. En algunes de 

les edicions d'obres soltes de Víctor Cata- 
Editorial 1a. aquesta hi anuncia el tito1 d'altres: 

(Barcelona 1951). algunc s6n obres publicades i conegudes, 
2. S'havia reeditat, perb, Sotitud, el 1952 i el 

1961. 
3. F. Camps i Calmet, editor, 'BIS Ubres 4. Eaiforlat selecta, *Biblic&cb Perenne', 28 

d'W, 2 (Tarrega 1967). (Barcelona 1972). 


