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1. El modernisme català 

La societat de tombant del segle XIX 

Els darrers anys del segle XIX estigueren marcats per una crisi profunda que afectà en 

diversos nivells la vida social de Catalunya. Si bé la segona meitat del segle havia 

representat l’època daurada d’una nova burgesia industrial que s’havia enriquit 

considerablement, al tombant de segle ja s’havia superat la febre d’or i la indústria 

començava a ressentir-se d’una crisi econòmica generalitzada. La crisi també s’estengué 

al camp, en bona part com a conseqüència de la fil·loxera, que delmà les vinyes, i de la 

mecanització del treball rural, que provocà migracions massives cap a les ciutats 

industrials. La burgesia dominava la societat, tot i que, com a contrapartida, el moviment 

obrer català va anar adquirint una importància creixent i es convertí en la principal força 

revolucion{ria de l’Estat espanyol. Des d’aquesta perspectiva, el moviment anarquista 

arrelà amb força entre els obrers i els jornalers (autèntic proletariat rural), i adquirí, amb 

la fundació de la CNT, un caràcter anàrquic i sindicalista de gran incidència social. 

La revolta social més destacada d’aquest període va ser l’anomenada Setmana Tràgica 

(del 26 de juliol al 2 d’agost de 1909). La causa d’aquesta revolta popular, de signe 

antimilitarista i anticlerical, va ser la mobilització de reservistes de l’exèrcit – 

majoritàriament catalans, la qual cosa es va interpretar com una mesura punitiva contra 

Catalunya per part del govern – per lluitar a la guerra del Marroc a fi de defensar les 

posicions colonials espanyoles. Els fets es van produir en un moment d’enduriment de la 

pressió patronal sobre els obrers i de descontentament naixent de la petita burgesia. Els 

ciutadans de Barcelona van encapçalar l’oposició radical a l’embarcament de tropes cap a 

Melilla i van organitzar una vaga general, manifestacions antibel·licistes i incidents al 

carrer, en un clima d’irritació popular de marcat car{cter obrer i nacionalista. La violència 

es desferm{ quan la policia i l’exèrcit van rebre l’ordre de reprimir la revolta, repressió 

que va tenir el suport decidit de la burgesia barcelonina. 
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En aquest ambient social i polític, va néixer i es va desenvolupar una activitat cultural i 

ideològica efervescent, complexa i contradictòria alhora, que abraçà interessos tan 

diversos com la lluita obrera, el nacionalisme, la incorporació a les files de la modernitat 

europea, el compromís estètic i ètic, etc. 

Definició i caracterització del moviment 

El terme modernisme és difícil de definir, de la mateixa manera que és difícil justificar que 

manifestacions artístiques molt diverses, i força sovint contradictòries, puguin agrupar-se 

per la seva filiació comuna a l’essència i a les característiques del modernisme. Podem 

establir el concepte de modernisme des de dos vessants: el modernisme com a actitud i el 

modernisme com a procés. L’actitud modernista  seria la d’aquells que eren partidaris de 

tot allò que era modern i que, per oposició a la majoria de la intel·lectualitat catalana del 

moment – els intel·lectuals i artistes de la Renaixença –, es pronunciaren a favor d’una 

renovació que s’aconseguiria manllevant de fora els models i les idees. Aquesta actitud, 

compartida per un bon nombre d’escriptors i artistes, quall{ en una acció vagament 

coordinada que serví més endavant per designar un moviment o un període la història de 

la literatura catalana: el modernisme. Ara bé, és de rigor apuntar que la definició més 

adequada de modernisme seria “el procés de transformació de la cultura catalana, en el 

tombant del segle XIX, de cultural regional i tradicionalista en cultura nacional i moderna”. 

El denominador comú de tots els diversos corrents que contribuïren a aquest procés i que 

s’agruparen sota el nom de modernistes és la reacció espiritualista i antiracionalista 

contra el corrent naturalista positivista anterior; igual que arreu d’Europa, sorgiren 

moviments de característiques i plantejaments similars: Art Nouveau, Jugendstil, Modern 

Style, etc. El modernisme s’ha d’entendre com un acte de voluntat, de revolta i de 

compromís contra una cultura anterior, i a favor d’una nova concepció de vida col·lectiva i, 

també, de l’art. 
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Cronologia del modernisme 

Tradicionalment s’estableixen dos períodes en la cronologia del modernisme: el primer 

aniria des del 1892 fins al 1900, i el segon, des del 1900 fins el 1911. 

Primer període 

 Fou el període més combatiu del moviment, amb un to anarquitzant i radical des 

del punt de vista social. 

 Un dels eixos vertebradors i cohesius del modernisme com a moviment va ser la 

redacció de la revista i editorial L’Avens, la qual aparegué per primera vegada l’any 

1881. Va destacar, sobretot, la campanya de reforma ortogràfica que inicià el 1891 

amb el canvi de la s del títol per una ç. Però, de fet, no fou fins al 1892, amb la 

incorporació de Jaume Brossa a la redacció, que la revista complí la funció de 

catalitzador artístic i social. Va desaparèixer el 1893, després d’haver expulsat els 

redactors més radicals. 

 L’any 1893 s’organitz{ la tercera festa modernista a Sitges, al Cau Ferrat de 

Santiago Rusiñol com a mecenes i estendard del modernisme. 

 La tardo de 1892 es caracteritz{ per un seguit d’atemptats anarquistes a la ciutat 

de Barcelona, el més rellevant dels quals va ser la bomba que esclatà al Liceu. 

Aquests atemptats van provocar la malfiança i el rebuig de la burgesia cap a les 

manifestacions modernistes de signe extremista. 

 El febrer de 1898 aparegué la revista Catalònia, la qual continuà la tasca 

cohesionadora de L’Avenç. Tenia un to menys radical que aquella i, com a 

contrapartida, més literari. Per mitj{ d’aquesta revista es van donar a conèixer 

autors com Goethe, Nietzsche, Baudelaire, d’Annunzio, Maeterlinck i Ibsen (del 

qual s’estren{ l’obra  Un enemic del poble, el 1893. Es va deixar d’editar el 

desembre del mateix 1898. 
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 Les revistes artístiques més destacables d’aquest període van ser Quatre Gats i Pèl i 

ploma. 

 L’actitud rellevant d’aquesta primera etapa del moviment responia al vitalisme 

nietzschi{, a l’individualisme i a la concepció de l’artista com a guia messi{nic de la 

societat. 

Segon període 

 El moviment modernista, que al llarg d’aquest segon període perdé bona part de 

l’agressivitat que el caracteritzava, finalment s’establí. Tot i que alguns 

modernistes es van queixar perquè consideraven que el 1900 el mot modernisme 

s’havia vulgaritzat tant que fins i tot es feia servir per referir-se a una nova moda 

decorativa, el cert és que aquest anys van ser els de major producció literària 

modernista. 

 La burgesia acceptà i assimilà el moviment, sobretot estèticament. 

 La revista representativa d’aquest període va ser Joventut (1900 – 1906), eclèctica 

i no gens agressiva ni programàtica, però una remarcable ideologia nacionalista. 

 Durant els darrers any del període i del moviment modernista, les manifestacions 

modernistes van conviure amb el noucentisme, proclamat per primer cop el 1906 

per Eugeni d’Ors des del diari La Veu de Catalunya. 

 El 1911 va morir Joan Maragall. 

Tendències ètiques i estètiques del modernisme 

Des dels inicis en el modernisme català van conviure dues tendències estètiques i 

ideològiques contradictòries: els regeneracionistes i els decadentistes, defensors de 

l’art per l’art. Si bé hi va haver un intent d’acceptació recíproca, per exemple a la festa 

modernista de Sitges de 1893, l’oposició política i ideològica de fons era massa rotunda 

per ser encoberta. Els regeneracionistes radicals dominaren la primera etapa del 
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moviment i estigueren vinculats als primers anys de L’Avenç. Els decadentistes 

s’aproximaren a posicions conservadores i catòliques, les quals feien de contrapunt als 

antics recels de la burgesia cap al moviment. 

 Regeneracionistes 

Les seves intencions no eren únicament estètiques, sinó que pretenien provocar el 

desvetllament ideològic de la societat. Creien que l’art i la cultura havien d’estar al servei 

de la revolució i que l’individu havia d’actuar de revulsiu enmig de la massa. Alguns 

modernistes regeneracionistes s’implicaren en l’acció social revolucion{ria de les files 

anarquistes. 

 Decadentistes-esteticistes 

A diferència dels anteriors, no creien en la funció de l’artista com a transformador polític 

de la societat, sinó que concebien la poesia i l’art com el mitj{ de superació de la societat 

materialista, de l’art mercantil i de l’esperit utilitari. Convertiren l’art en una evasió i 

defensaren que l’única justificació de l’art havia de ser l’art mateix (l’art per l’art) i no pas 

altres raons socials o ideològiques. Alhora l’entenien com una religió en la qual l’artista 

exercia de sacerdot. Les dues posicions estètiques dels decadentistes també eren 

oposades: l’espontaneisme (la teoria de la paraula viva defensada per Joan Maragall) i 

l’arbitrarisme (que prioritzava l’artifici davant la naturalitat). 

Les relacions entre artista i societat 

Les relacions dels intel·lectuals i els artistes modernistes amb la burgesia i la societat en 

general van ser complexes i contradictòries. A grans trets, podem establir dues actituds 

diferents que coincideixen amb les dues posicions estètiques descrites anteriorment: 

d’una banda, els qui intentaven bastir una visió artística de la vida; de l’altra, els qui 

pretenien implicar l’art en els aspectes materials de l’individu i la societat. Tanmateix, en 

tots dos casos es produí un enfrontament directe entre la burgesia i la societat industrial. 
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El resultat d’aquest enfrontament va ser una doble marginació: la marginació i el rebuig 

per part de la burgesia de les iniciatives modernistes, i l’automarginació dels mateixos 

artistes i intel·lectuals, que menyspreaven la burgesia i el seu estil de vida. 

L’exteriorització d’aquesta marginació fou la bohèmia, entesa com la forma de vida dels 

artistes desplaçats del sistema social establert. La bohèmia apostava per unes noves 

formes de relació social (les tertúlies als Quatre Gats, les celebracions a Sitges, etc.), i 

també per noves formes de vida contràries a les mentalitats benpensants (en el vestir, els 

cabells, l’actitud, etc.). 

Els artistes catalans de finals del segle XIX van formar part d’aquesta bohèmia, tràgica o 

daurada segons la seva filiació social i estètica. Vegem ara les característiques de cada 

grup: 

 Bohèmia tràgica o negra 

 Actitud regeneracionista de la societat; 

 Renovació social a partir del desvetllament ideològic; 

 Vitalistes; 

 Ideologia política: anarquisme revolucionari; 

 La inadaptació social es resol tràgicament: suïcidis (Raimon Casellas, 

Hortensi Güell, Antoni Isern) o autoexilis (Puig i Ferreter); 

 Intel·lectuals i artistes destacats: Jaume Brossa, Puig i Ferreter, etc. 

 

 Bohèmia daurada o rosa 

 Defensa de l’art per l’art o l’art car; 

 L’art s’ha de mantenir al marge dels procés social; 

 Evasió a través de l’art; 

 Decadentistes; 



Recursos en casa   Literatura catalana 

7 
 

 Ideologia política: no en manifesten cap de concreta, els artistes d’aquest 

grup pertanyen a la burgesia benestant i tenen resolta la subsistència 

econòmica; 

 Intel·lectuals i artistes destacats: Santiago Rusiñol, Ramon Casa, Adrià Gual, 

Raimon Casellas i, en certa manera, Joan Maragall. 

Així doncs, els modernistes eren uns marginats elitistes que s’atribuïen una funció 

privilegiada: l’artista era un ésser superior que participava com a sacerdot i guia d’una 

religió d’escollits. La teoria nietzschiana del superhome els va servir per bastir la figura 

del guia messiànic que ha de complir una missió heroica: fer progressar la humanitat. 

La dissolució del moviment 

La ideologia individualista i antisocial del modernisme plantejà un conflicte irresoluble 

que va representar la dissolució del moviment. La renovació estètica i ideològica 

modernista no trob{ correspondència en la transformació de la societat. L’artista aïllat 

aconseguia salvar-se mitjançant la revolta individual, però era incapaç d’incidir en una 

societat que el rebutjava i marginava. Així doncs, les propostes transformadores del 

modernisme no es podien traduït a la realitat perquè els modernistes no tenien prou 

poder polític, social o econòmic per dur-les a la pràctica. La liquidació del moviment no va 

ser sobtada ni traumàtica, sinó que va respondre a un lenta adopció de les innovacions 

més superficials dels modernisme per part de la burgesia (en la decoració, l’arquitectura, 

les arts gr{fiques, etc.) i, sobretot, a l’eclosió d’una nova generació d’intel·lectuals 

estretament vinculats a les esferes de poder, que van agafar el relleu de la modernitat i van 

acceptar en part l’herència transformadora del modernisme. 

El noucentisme trobarà un camí viable: prescindir del mercat burgès – del qual es 

depenia perquè s’esperava que sabé i volgués donar suport a les iniciatives culturals – i 

col·laborar directament amb les institucions politiques de la burgesia. 
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Els literats catalans ja han mogut una política. Ara que hi ha polítics, 

els literats vagin al recolliment, a la tasca ignorada, a un religiós camí 

de perfecció que duri temps, molt temps... Tot ens hi porta. 

Josep Carner, Catalunya (1905) 

 

 

 

 

Aquesta concepció de l’intel·lectual permet assolir un dels seus objectius fonamentals, la 

professionalització: 

 

 

 

En definitiva, el noucentisme va agafar el relleu del modernisme, va acceptar l’empremta 

d’una de les etapes més conscients i creatives de la cultura catalana moderna i, alhora, en 

superà les contradiccions. 

2. La poesia modernista: Joan Maragall 

Joan Maragall i Gorina va néixer a Barcelona l’any 1860, al carrer de Jaume Giralt dels barri 

de Ciutat Vella. 

La seva família tenia una petita indústria tèxtil, la qual els permetia viure amb comoditat 

econòmica. Des de ben jove va manifestar inquietuds literàries, tot i que el seu pare va 

exigir-li que s’incorporés al negoci familiar. 

El que passa a Barcelona amb la gent de diners, no passa enlloc del 

món. És vergonyós veure tota una classe desinteressar-se dels seus 

deures socials. Si no serviu per fomentar la cultura, per protegir la 

creació artística, per donar lloc a l’eflorescència superior de l’ànima 

d’un poble, per a què serviu, doncs? 

Josep Pous i Pagès, El Poble Català (1906) 
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Format de mi mateix un concepte elevadíssim, vaig ser bruscament 

arrencat de davant dels llibres i col·locat davant de la taula del treball 

en la indústria a què venia destinat, i posat, en cert modo, en la condició 

de poc és que un aprenent. El cop fou terrible i retrunyí en tot el meu ser, 

i d’aquell desballestament d’aspiracions contrariades s’alcà, portant 

l’estendard de la rebel·lió, ma passió per la poesia. 

“Notes autobiogràfiques”, Elogi de la paraula 

 

Estudi{ la carrera de Dret, encara que pr{cticament no exercí mai d’advocat, sinó que de 

seguida orientà la seva passió d’escriure cap a l’àmbit del periodisme. Mai no va tenir la 

necessitat de treballar per subsistir, ja que el negoci familiar li permeté viure de rendes. 

Per això li fou possible incorporar-se a tots els escenaris culturals de la vida barcelonina: 

l’Ateneu Barcelonès, del quan fou president el 1903; la redacció de l’Avenç; les festes 

modernistes de Sitges; les representacions operístiques al Liceu; i diverses col·laboracions 

periodístiques en els principals diaris – sobretot al Diario de Barcelona, “El Brusi” –, a 

l’Institut d’Estudis Catalans (1911), etc. Va gaudir d’un gran prestigi com a intel·lectual 

entre la burgesia barcelonina i, en general, entre els artistes i escriptors de la seva 

generació i de la següent, que el van reconèixer com a mestre. 

La seva vida privada es va adequar a les normes socials i morals de la burgesia 

conservadora i catòlica. El 1891 es va casar amb Clara Noble, d’origen anglès, amb qui va 

tenir tretze fills. La seva elevada posició econòmica li va permetre dedicar-se 

exclusivament i apassionadament a la seva vocació de joventut: la poesia. Alguns 

testimonis diuen que les seves darreres paraules en morir el 20 de desembre de 1911 van 

ser amunt, amunt!, exclamació que recorda extraordinàriament la de Goethe en les 

mateixes circumstàncies: llum, més llum! 

Producció literària 

La vocació per la poesia en Maragall es va manifestar des de ben jove: 
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No obstant això, fou a través del periodisme que es va donar a conèixer públicament, arran 

de les col·laboracions al Diario de Barcelona, oracle de la burgesia barcelonina d’aquella 

època, i com a secretari personal del seu director. Més endavant va publicar diversos 

articles a La Veu de Catalunya, el diari portaveu del moviment noucentista. Maragall, però, 

només hi col·laborà esporàdicament i sempre conservà la seva posició independent i 

singular. El poeta barceloní s’interess{ per tots els {mbits de la vida pública catalana, de la 

política a la crítica teatral. Van ser especialment fonamentals els articles relatius als fets 

revolucionaris de la Setmana Tràgica, un dels quals va ser censurat perquè demanava 

l’indult del pedagog anarquista Ferrer i Gu{rdia, assassinat el 1909. La seva opinió va 

influir entre els pensadors i artistes de la seva generació i, fins i tot, entre els noucentistes. 

Com a poeta, va publicar alguns dels seus primers poemes en revistes (“L’oda infinita”, 

1888; “La vaca cega”, 1891; etc.), recollits posteriorment en un primer llibre marcadament 

romàntic titulat Poesies (1985). Hi destaca el poema “L’oda infinita”, de to metafísic, en el 

qual la poesia és presentada com una eina de coneixement. 

L’amor a la poesia es manifestà en una espècie de fúria per a omplir de 

munió de versos, amb fecunditat verament assombrosa i en tots els ratos 

que podia robar al treball, llibretes que amagava entremig d’altres més 

prosaiques i plenes de números referents a la nostra indústria. 

“Notes autobiogràfiques”, Elogi de la paraula 
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Tanmateix, el període més intens de la seva producció es concentrà en el primer decenni 

del segle XX. El reconeixement públic li va arribar amb la publicació del recull poètic 

Visions i cants (1900) i, sobretot, amb Enllà (1906). Entremig publicà un altre recull titulat 

Disperses (1904). El darrer recull poètic, Seqüències, va ser publicat el 1911, poc abans de 

la seva mort. 

Visions i cants (1900) 

Visions i cant és el llibre que marc{ l’inici d’una projecció pública i cívica de Maragall 

com a poeta. Les visions volien actualitzar i depurar les figures llegendàries de la tradició 

popular catalana que ja havien estat rescatades del cançoner tradicional pels estudioses de 

la Renaixença. Els cinc herois del llibre – el Mal Caçador, Joan Garí, el comte Arnau, Don 

Jaume i el bandoler Serrallonga – són homes d’acció, individualistes i vitalistes, 

apassionats en l’amor, que sovint han fet profanacions, orgullosos de la seva llibertat i, en 

Tinc una oda començada que 

no puc acabar mai; dia i nit me 

l’ha dictada tot quant canta en 

la ventada,     tot quant 

brilla per l’espai. 

Va entonar-la ma infantesa 

entre somnis d’amor pur; 

decaiguda i mig malmesa, 

joventut me l’ha represa   amb 

compàs molt més segur. [...] 

Ja no sé com començava       ni 

sé com acabarà,                 

perquè tinc la pensa esclava 

d’una força que s’esbrava 

dictant-me-la sens parar. [...] 

I sabré si en lo que penses,          

-oh poeta extasiat!-           

hi ha un ressò de les cadences 

que nia en l’eternitat. 

“L’oda infinita” 
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darrer terme, pecadors, a cavall d’una vida terrenal i una altra d’ultratomba. Maragall volia 

que el car{cter comú d’aquests herois, sovint allunyats de la personalitat real i de les 

circumstàncies biogràfiques del poeta, representés una caracterologia essencial del català. 

El personatge que més li interessà va ser el comte Arnau, com demostra l’extensió del 

poema i les reeixides elaboracions literàries que en va fer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la darrera versió, al final de la seva vida, Maragall va fer una interpretació del mite molt 

més conservadora. L’individualisme, el vitalisme i la llibertat de la primera visió foren 

substituïts per una redempció del rebel – convertit en un personatge cansat, trist i penedit 

en la versió de 1906 – mitjançant la força salvadora de la poesia del poble. El comte Arnau 

era convertit en un visionari que, lúcidament, acceptava el dolor universal i es convertia en 

el boc expiatori dels pecats de la humanitat. Així, com un messies, aconseguia redimir tota 

la humanitat a través de l’amor pur d’una verge. 

 

- Seràs roure, seràs penya               

seràs mar esvalotat,                

seràs aire que s’inflama,          

seràs astre rutilant,                 

seràs home sobre home,       

perquè en tens la voluntat.               

Correràs  per monts i planes,                     

per la terra, que és tan gran,      

muntat en cavall de flames                    

que no se’t cansarà mai.        

El teu pas farà basarda                  

com el pas del temporal.          

Totes les veus de la terra                   

cridaran al teu voltant.                    

Te diran ànima en pena                   

com si fossis condemnat. 

“El comte Arnau”, Visions i cants (1900) 
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Els cants d’aquest llibre insisteixen en el car{cter misteriós i revelador de la poesia, 

associat al geni nacional i popular. En alguns poemes es destaca un ímpetu vitalista 

coherent amb la primera meitat del llibre, i sobretot, condicionat per la influència de 

Nietzsche. Altre cants subratllen més un sentiment nacionalista, molt preuat pel 

modernisme, sense renunciar a un programa regeneracionista i d’intervenció en els afers 

polítics afí al catalanisme polític del primer terç del segle XX. 

 

 

 

 

En un pendís de la muntanya            

hi ha una pastor de l’ull blau         

que, tot cantant la cançó estranya,       

se’l va estimant, el comte Arnau.           

Un campanar sona en l’altura;             

la gent se mouen pels sembrats;         

esquellejant salta i pastura            

l’escampadissa dels ramats...             

i la pastora enamorada                  

canta que canta la cançó;            

li ha mudat tota la tonada                   

i ha redimit el pecador.        

Que des de que ella l’ha cantada      

amb altra veu, amb altre acord,          

ja no hi ha ànima damnada...         

La cançó ha mort, la cançó ha mort. [...] 

Cantant, cantant, nasqué la infàmia,            

i descantant, la redempció:           

el comte Arnau tenia l’ànima            

a la mercè d’una cançó.          

Lo que la mort tanca i captiva,       

sols per la vida és deslliurat:     

basta una noia amb la veu viva         

per redimir la humanitat. 

“la fi del comte Arnau”, Seqüències (1911) 

Al damunt dels nostres cants              

aixequem una senyera         

que els farà més triomfants.        

Au, companys, enarborem-la         

en senyal de germandat!         

Au, germans al vent desfem-la         

en senyal de llibertat!         

Que voleï! Contemplem-la         

en sa dolça majestat. 

“El cant de la Senyera”, Visions i cants (1900) 
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Dins dels cants trobem els combatius, polititzats i patriòtics “Tres cants de guerra”, d’entre 

els quals destaca l’”Oda a Espanya”, que reflecteix el desencant dels catalanistes respecte 

de la política espanyola, sobretot després de la desfeta colonial de 1898. 

 

Seqüències (1911) 

Darrer recull poètic de Maragall, que va ser publicat poc  abans de la seva mort. Conté 

alguns dels textos més divulgats del poeta: la tercera part d’”El comte Arnau”; alguns cants 

al paisatge plens de simbolisme, com “La fageda d’en Jord{” o l’“Oda nova a Barcelona”; i, 

finalment, el seu testimoni ideològic i religiós: el “Cant espiritual”, que es tanca amb la 

declaració explícita d’un acte de fe catòlica. 

 

 

 

 

 

Escolta, Espanya, –  veu d’un fill           

que et parla en llengua – no castellana; 

parlo en la llengua – que m’ha donat     

la terra aspra:            

en aquesta llengua – pocs t’han parlat; 

en l’altra, massa. [...] 

On ets, Espanya? – No et veig enlloc.     

No sents la meva veu atronadora?        

No entens aquesta llengua – que et parla       

[entre perills?          

Has desaprès d’entendre an els teus fills? 

Adéu Espanya! 

“Oda a Espanya”, Visions i cants (1900) 

Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mira 

amb la pau vostra a dintre de l’ull nostre,      

què més ens podeu dar en una altra vida?      

[…]                

Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí.          

I quan vinga aquella hora de temença       

en què s’acluquin aquests ulls humans,       

obriu-me’n, Senyor, uns altres de més grans   

per contemplar la vostra faç immensa.       

Sia’m la mort una major naixença! 

“Cant espiritual”, Seqüències (1991) 
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Traduccions poètiques 

Les descoberta dels poetes alemanys, especialment els romàntics, influí poderosament en 

la poesia de Joan Maragall. L’autor va realitzar una notable tasca de traducció de poetes, 

com ara Goethe (del romànic i sobretot del clàssic els darrers anys de la seva vida) i 

Novalis, i també dels llibrets operístics de Wagner. 

La influència dels pensament de Nietzsche, fonamental en bona part dels modernistes, ja 

l’hem comentada en parlar de Visions i cants. 

Teòrica poètica: Elogi de la paraula viva 

Joan Maragall va exposar la seva concepció teòrica sobre la creació poètica i el concepte de 

l’art en diversos textos, com ara Elogi de la paraula (1903) i Elogi de la poesia (1907). En el 

darrer d’aquests assaigs, Maragall va exposar les implicacions ètiques de les seva estètica, 

és a dir, hi va apuntar el sentit moralitzador de la poesia. 

El pensament poètic de Maragall es basava en la paraula viva, teoria influïda pel 

romanticisme i el simbolisme, amb unes clares connotacions religioses: els homes purs – 

els poetes –, que viuen atansats a la natura, expressen el batec diví de la Vida i la Bellesa 

per mitj{ de la paraula, que en converteix en Poesia després d’una experiència de 

contemplació. Així la Poesia ha de reunir unes condicions ideals: l’espontaneïtat, la 

puresa, la sinceritat. Per això Maragall proposa les paraules vives dels grans poetes i la 

poesia popular com a “suprema escola de poesia”, alhora que menysprea la poesia 

excessivament pesada, fruit de grans reflexions i d’artificis formals. 

Segons la teoria maragalliana, la poesia és una forma de coneixement de la vida, a més 

d’esdevenir un instrument de transformació de la societat, la qual canviar{ a partir del 

moment en què s’aconsegueixi estendre la bellesa en el món. 
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L’emoció estètica neix de la percepció unit{ria del món a través d’un paisatge o d’una 

escena, i la comunicació d’aquesta emoció pel poema es fa traslladant les formes del món a 

les formes de la poesia: el ritme i la rima del llenguatge poètic. Ras i curt, el llenguatge 

espontani – no pas arbitrari – entès segons la teoria de la paraula viva es limita a dir 

l’emoció del món. 

 No heu sentit mai els enamorats com parlen? 

Semblen uns encantats que no saben el que es 

diuen. Fan un parlar tot trencat, entre la llum 

abundant de les mirades i la plenitud del pit 

bategant. I així les seves paraules són com flors. 

Perquè abans l’amor no parla, quin bull de vida en 

totes les branques del sentit! Quin voler dir els ulls...! 

I quan s’encreuen ardents les mirades, quin silenci! 

¿No us haveu trobat mai en un bosc molt gran, amb 

aquella quietud plena de vida que sembla una 

adoració de tota la terra? Doncs, així adoren les 

ànimes dels enamorats en el brill silenciós de les 

mirades. I en brolla per fi una música animada, oh, 

meravella!, una paraula Quina? Qualsevulla; però 

com que porta tota             

l’ànima del terrible silenci que l’ha infantada, sia 

quina sia, proveu de sotjar-ne el sentit; debades; no 

arribareu mai al fons, i us espantareu de l’infinit 

que porta en les entranyes.    

Així parlen també els poetes. Són els enamorats de 

tot el del món, i també miren i s’estremeixen molt 

abans de parlar. Tot ho miren encantats i després es 

posen febrosos i tanquen els ulls i parlen en la febre: 

llavors diuen alguna paraula creadora i, semblants 

a Déu en el primer dia del Gènesi, i del caos en surt 

la llum.       

I així la paraula del poeta surt amb ritme de so i de 

llum, amb el ritme únic de la bellesa creadora: 

aquest és l’encís diví del vers, veritable llenguatge 

de l’home. 

 Elogi de paraula (1903) 

 


