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Visions sobre els Pirineus. El mite
dels orígens1
Teresa-M. Sala (Universitat de Barcelona)

Amb el moviment romàntic es va produir un procés comú de desvetllament
identitari dels pobles i es va desenvolupar un sentiment de recuperació de
la història passada, amb imatges literàries i artístiques que versen sobre el
mite dels orígens. Un esperit del poble (Volksgeist) on es produeix també
un renovament profund del sentiment envers la natura. En aquest sentit,
cal no oblidar que el concepte natura prové del mot llatí natus: d’on neix
tot, i la muntanya juga un paper clau en la cultura i la religió com a espai
de relació entre el cel i la terra. Sovint, les expressions espirituals tenen
com a motiu ideal les muntanyes, que es converteixen en centres sagrats
i sobre les que existeixen multitud de mites i llegendes. D’altra banda,
l’espai ideològic on s’arrela el concepte d’identitat catalana 2 ens situa als
Pirineus.
L’objectiu que ens proposem en aquestes línies és traçar una seqüència
d’episodis sobre el mite dels orígens de Catalunya situat a les muntayes
pirinenques i veure l’estructura de relació entre el registre real, imaginari
i simbòlic, en un arc cronològic que abraça des del període àlgid de la
Renaixença fins al Noucentisme. Per tal d’assolir aquesta fita, marquem
1

Aquest text és una síntesi del que es va presentar a la Jornada de Recerca: Interpretacions de la
naturalesa, que es va celebrar al Departament d’Història de l’Art el 18 de desembre de 2014.
Forma part del projecte Biologia i simbolisme a la Barcelona del 1900 (HAR 2012-35927) de la
Universitat de Barcelona, dins del 2014 SGR, 834.
Una versió més desenvolupada sobre el tema es va presentar com a comunicació, amb el títol
“Els Pirineus i el sentit de pertinença”, al IX Col·loqui Internacional Verdaguer (Barcelona-VicFolgueroles, novembre de 2014) i es publicarà a l’Anuari Verdaguer (en premsa).

2

Flocel SABATÉ I CURULL. «El nacimiento de Cataluña: mito y realidad». A: Fundamentos
medievales de los particularismos hispánicos. IX Congreso de Estudios Medievales. León:
Fundación Sánchez Albornoz, 2003, pàg. 221-276.
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un recorregut per l’imaginari que parteix del poema èpic de Jacint
Verdaguer L’Atlàntida (1877). En aquesta obra, el poeta situa i narra les
gestes dels herois, que es barregen amb elements llegendaris, enmig
d’una llegenda tel·lúrica. No obstant, Canigó (1885) és el monumental
cant a la natura on Verdaguer situa els orígens de la Catalunya cristiana.
Una visió contraposada la trobem a Els Pirineus (1891) de Víctor Balaguer
on determinats personatges històrics i llegendaris s’emplacen al castell
de Montsegur, cremat durant la croada contra els càtars. Ambdues
interpretacions —la de Verdaguer i la de Balaguer— es situen en el paisatge
pirinenc, però amb diferències poètiques i ideològiques remarcables.
En un altre registre de coses, al darrer quart de segle XIX i la
primera meitat del XX, hi va haver una notable proliferació d’entitats
excursionistes, que van néixer amb la voluntat d’estudiar i fer conèixer
les belleses naturals i artístiques, les tradicions, els monuments, els
vestigis del passat, els costums típics o els cants populars de les terres
catalanes3. L’excursionisme va suposar tenir un contacte directe amb
la natura i el coneixement del medi, una experiència viscuda i personal
de la muntanya4, com la que va descriure Carles Bosch de la Trinxeria a
Records d’un excursionista (1887). Aquest autor va ser motiu de lloança des
de les planes de la revista L’Avenç per part de l’escriptor i editor Jaume
Massó i Torrents5, que, per la seva banda, des d’una visió nascuda en
contacte constant amb la natura, composa tres belles obres situades a les
muntanyes pirinenques: Croquis pirinencs (1896), Natura (1898) i el llibret
de l’òpera La Fada (musicada per Enric Morera i estrenada a Sitges a la
Quarta Festa Modernista).
Tanmateix, no podem oblidar que en la recuperació i l’estudi del patrimoni
arquitectònic medieval pirinenc, els arquitectes van tenir un paper
3

Llorenç PRATS. El mite de la tradició popular (Els orígens de l’interès per la cultura tradicional a
la Catalunya del segle XIX). Barcelona: Ed. 62 (Llibres a l’abast, 237), 1998.

4

Francesc ROMA. Del Paradís a la Nació. La muntanya a Catalunya. Segles XV-XX. Barcelona:
Cossetània-Generalitat de Catalunya, 2004.

5

Diu que és “l’autor que millor ha escrit sobre el Pirineu”. A “En Po (Croquis pyrenaychs)”,
L’Avens (Barcelona, 31 d’agost de 1890), pàg. 184.
Albert BALCELLS. Jaume Massó i Torrents i la modernitat, 1863-1943: de l’Avenç a l’Institut
d’Estudis Catalans. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013.
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primordial, des d’Elies Rogent, seguit per Lluís Domènech i Montaner
i Josep Puig i Cadafalch. Acabarem el nostre itinerari l’any 1907, amb la
missió arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans.
En resum, les imatges del passat van servir per legitimar el projecte
transformador del catalanisme, amb i als Pirineus, on els creadors i
els excursionistes volien (re)descobrir el país per (re)construir la seva
identitat perduda.
Entre l’Atlàntida i el Canigó
Al cant I de L’Atlàntida de Verdaguer un terrible incendi es propaga entre
Roses i el Canigó, que devora boscos i ramats. Després d’haver vençut
als gegants de la Crau, Hèrcules arriba quan el foc s’estén d’un extrem
a l’altre dels Pirineus: «Què esgarrifós lo Pirineu entre les flames, però
que temptadores i belles les ones d’or i plata que de ses foses entranyes
regalaren! Que gran Hèrcules allargant amb lo sepulcre de Pirene la
cordillera a què ha dat nom...6». La llegenda diu que l’heroi va cobrir el cos
mort de la princesa Pirene, filla d’Atlas, amb pedres gegantines, la qual
cosa va originar el naixement del Pirineu.
L’estiu de 1883, Verdaguer va passar dos mesos caminant per les contrades
pirinenques (Conflent, Cerdanya, Urgellet, Ribagorça, Vall d’Aran,
Ariège, Andorra... i va ascendir als cims del Canigó i la Pica d’Estats)
mentre anava prenent notes de les seves excursions de cara a publicar el
llibre Canigó, que portaria un subtítol prou eloqüent: Llegenda pirenaica
del temps de la Reconquista. En aquest poema-monument de filiació
romàntica, el poeta-excursionista barreja personatges reals de la història
medieval amb d’altres de ficció, amb la voluntat de posar els fonaments
per a reedificació del país. Segons explica Narcís Garolera, «tot anant
d’excursió, el poeta recull les tradicions i les llegendes que li conten els
rectors de les parròquies on fa nit, els pagesos i els pastors. Anota els
noms de les flors, de les parròquies i els indrets que visita, dibuixa croquis
dels paisatges muntanyencs, i apunta en una llibreta les paraules i les
6

Pròleg de la segona edició: Jacint VERDAGUER. L’Atlàntida. Barcelona: Ed. 62-La Caixa, 1979,
p. 20.

9

expressions que li són desconegudes7». A l’edició del llibre Canigó (1886),
amb coberta atribuïda a Lluís Domènech i Montaner8, podem resseguir
els atributs simbòlics que sintetitzen el pathos de l’obra: veiem com, a la
banda baixa, disposa el cavaller-guerrer que lluita contra el drac, amb «la
rodella que du les Quatre Barres i un sol ixent damunt», en simbiosi amb
la muntanya i l’arc de Sant Martí, exaltació de la natura, on «per ésser
gran avui te despertares a l’ombra de la Creu», que és la que emergeix per
darrera el cim del Canigó, plantada per l’abat Oliba. Així acaba el llibre,
que es completa amb el bell epíleg dels «Dos campanars», on el poeta
conclou que «resta sempre el monument de Déu; i la tempesta, el torb,
l’odi i la guerra al Canigó no el tiraran a terra, no esbrancaran l’altívol
Pirineu».
Els Pirineus de Balaguer-Pedrell
En el moviment de La Renaixença, Víctor Balaguer va tenir un paper
rellevant. Quan, el 1890 va escriure Lo romiatge de mon ànima (que es
va publicar el 1897, amb dibuixos de Josep Lluís Pellicer) confessa
poèticament els seus pensaments sentimentals amb el lema dels jocs
florals. Així, la seva ànima digué: «Me’n vaig. La dama dels teus pensars
secrets vol que en romiatge visitis els llocs que un dia correguerem tu
i jo, cantant l’amor, la fe i la pàtria9». D’aquesta manera, passant per
Montserrat, s’enlaira cap als Pirineus, al Castell de Montsegur, on havia
regnat l’amor del cristianisme càtar, dels bons homes i les bones dames.
El que va passar allà és recordat pel trobador, amb un cants i un crit de
dolor que es va deixar sentir per tots els Pirineus, muntanyes que a un
temps van ser bressol i tomba dels nostres avantpassats: «Pirineu altiu,
que de la gent llatina ets la mansió pairal, records de pàtria». Muntanya
7

Narcís GAROLERA. Homenatge de Jacint Verdaguer (1845-1902). Esbós biogràfic i antologia.
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2002, p. 33.

8

Josep M. DOMINGO. “Verdaguer i Domènech i Montaner. A propòsit d’uns inèdits verdaguerians
de la Casa-Museu Domènech i Montaner”. A Revista de Catalunya. Núm 178 (Barcelona,
novembre 2002), pàg. 55-69.

9

Víctor BALAGUER. “Parlament de l’ànima”. A Lo romiatge de mon ànima. Barcelona: Lluis
Tasso, 1897, pàg. 4. Aquesta obra va ser traduïda al castellà, provençal, francès, alemany, italià,
suec i hongarès.
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santa, on s’entona la cançó de les terres llemosimes que contenen «les
més nobles històries de gesta, per terme les ones de la mar llatina i per
fita les serres del Pirén boirós...». Veiem com en aquest peregrinatge de
l’ànima, Balaguer ens ofereix les claus fonamentals per interpretar el
seu pensament i la seva obra. Un any després, el 1891, escriu la trilogia
que porta per nom Els Pirineus, d’un fort significat simbòlic. Al «pròleg»
apareix l’ànima mare, composada per les serres, les valls, les muntanyes
pirinenques. I, en una escena única, domina la presència del bard dels
Pirineus, que s’encarregarà –com és tradició antiga– de transmetre
històries, les llegendes i els poemes. Es tracta d’un personatge venerable
que vesteix túnica blanca –com els bards celtes– i porta a la mà una arpa
d’or. Ell és qui recordarà els fets i transmetrà la memòria dels pobles, amb
les veus i els cors dels éssers invisibles dels Pirineus.
Per la seva banda, el compositor Felip Pedrell partirà de la visió dels
Pirineus «com encarnació dels ideals de la Pàtria, el bressol històric català
dels esperits nacionals»10 com a fonament de la seva composició musical.
La correspondència entre l’escriptor i el compositor11 és una eina valuosa
per entendre els detalls del procés de gestació i desenvolupament. Va
comptar amb els figurins dissenyats per Apel·les Mestres, que actualment
es conserven a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la
Geltrú. Pensava reproduir-los en una magnífica edició que preparava
l’editor Henrich, que no veié la llum fins després del juny de 1892.
Dels croquis pirinencs a La Fada de Jaume Massó i Torrents
En l’evolució estètica del naturalisme al simbolisme, que es produeix en
el trànsit de la dècada dels vuitanta-noranta, Jaume Massó i Torrents té
un paper cabdal en la recerca d’una via moderna per a la tradició. Hi ha
qui diu que «fins a cert punt és el nostre William Morris»12 i, sens dubte,
el seu llegat s’imbrica amb una gran sensibilitat pel patrimoni integral,
natural i cultural del país.
10 Francesc CORTÉS, “La música escènica de Felip Pedrell: Els Pirineus. La Celestina. El Comte
Arnau”. A Recerca Musicològica XI-XII (1991-1992), pàg. 63-97.
11 Conservada a a Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú.
12 Pèl i Ploma (Barcelona, 5 de maig de 1900), p. 5.
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Als Croquis pirinencs, Massó descriu la massa imponent del Canigó «amb
vesta blavosa i cimera nevada, destriant-se en petites valls, formant
deliciosos replecs curulls de verdura fins arribar al turó de Vernet».13
Aquesta obra va tenir molt d’èxit, publicant-se el 1896 bellament
il·lustrada per Jaume Pahissa i Laporta, amb una reedició en dues sèries a
la Biblioteca Pública Popular de l’Avenç, l’any 1903. Als Croquis hi trobem
una muntanya pirinenca que parla de la seva condició catalana:
«Per vosaltres no som una frontera: nosaltres som verdes, som
poblades, som alegres i oferim al vianant, fins el cor de l’hivern colls
i ports de bon passar. ¿Què hi fa que de l’una banda siguem França,
de l’altra Espanya, si els Estats muden i nosaltres som catalanes i ho
serem eternament?».
També hi trobem el precedent del paisatge que apareixerà al drama líric
de La Fada, amb el tenebrós gorg Negre d’Èvol i els voltants del Canigó.
Una llegenda recollida al Conflent esdevé el leitmotiv d’un drama musical
en un acte sobre els amors tràgics entre Jausbert i Gueralda en època de
Jaume I. L’òpera representa una síntesi de les arts a la manera wagneriana,
musicada per l’Enric Morera «després d’una gran excursió que ambdós
amics emprengueren per les perdudes valls del nostre vessant pirinenc». 14
En paraules de Massó, «a través de la teva música la lletra m’agradava
més. Si tu als teus oients i jo al meus lectors hem pogut portar-los una
mica de flaire de les grans muntanyes, no estarem poc animats per tirar
endavant els altres projectes que ara vagament els i·lusionen».15
En el memorable discurs de Santiago Rusiñol quan es va estrenar La Fada
al Prado Suburense de Sitges el 14 de febrer de 1897, fa una defensa del
món somniós del moviment simbolista, de la religió de l’art:
«voldríem que la nostra noble terra no fos tan sols la laboriosa,
13 Jaume MASSÓ I TORRENTS. Croquis pirinencs, segona sèrie. Barcelona: Biblioteca Popular de
l’Avenç p. 186.
14 Op. Cit. Pèl i Ploma, p. 5.
15 “Proemi”. A l’edició de La fada 1897. Op. Cit.
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la menestrala i endreçada botiguera, la matrona del negoci, la
pagesa fornida i morenament colrada, sinó que fos també la fada
somniadora, la verge de rosses trenes inspiradora de càntics, de
colors i d’harmonies, la sirena de l’art atraient amb la seva hermosura
els ferits de poesia i els devots de la bellesa».16
Una visió de la natura misteriosa que Alexandre de Riquer va il·lustrar
amb una dona d’aigua, d’estètica Art Nouveau amb aires d’influència de
Beardsley, que ocupa un espai primordial de la narració visual, que es
completa amb una franja superior on apareix la llegenda dels enamorats.
Tal com bé indicava Massó i Torrents, «La Meca del Modernisme [...]ja
s’ha tornat Bayreuth». La tasca del compositor Morera és rememorada de
la següent manera: «A cada una de les delicioses sessions íntimes, mentre
tots admiràvem les belleses de la teva obra, jo vessava de goig en veure’m
interpretat com mai ho hauria cregut possible, paraula per paraula, frase
per frase, idea per idea, sentiment per sentiment. Quina emoció més fonda
en veure el caràcter definit de cada personatge i l’aire tan fondament
català que envolta La fada constantment! A través de la teva música la
lletra m’agradava més».17 Una natura «adormida, deixa passar les hores
vençuda per la boira»18, que es converteix en el tema del recull de poemes
de Massó intitulat precisament Natura, també editat per la tipografia de
L’Avenç el 1898, amb un disseny d’inspiració japonista.
Una visió contrastada del paisatge humà del Pirineu va ser la que va
dibuixar Isidre Nonell arran d’una estada a la Vall de Boí l’any 1896.
Allà hi va descobrir una comunitat d’individus afectats per una malaltia
que provocava greus afectacions mentals i físiques, el cretinisme, que
va reflectir en una excepcional sèrie de pintures. Es tracta d’una fosca
realitat, d’una geografia indòmita i endèmica que l’artista mostra sense
cap tipus de concessió, tot deixant de banda qualsevol tipus d’idealització
simbolista. També, l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner va visitar la
Vall de Boí, però ell va fixar la seva mirada en els vestigis arquitectònics
16 Xosé AVIÑOA. La música i el modernisme. Barcelona: Curial, 1985, pàg. 366.
17 Jaume MASSÓ. “Proemi” a l’edició de La fada, 1897. Op. Cit.
18 Ibid. p. 38.
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del món medieval, amb la intenció d’elaborar una història de l’art romànic
a Catalunya, que no va arribar a acabar. L’estudi dels monuments del
passat, en especial esglésies romàniques, va portar-lo entre 1904 i 1906
a viatjar pel Pirineu.19 Va prendre tot un seguit de notes descriptives, va
fer un ric conjunt de dibuixos i fotografies i va elaborar tot un seguit de
fitxes del que anava visitant, viatge que va ser el precursor de la missió
arqueològica que, tres anys després, organitzaria a l’Institut d’Estudis
Catalans, encapçalada per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch.20

19 Vegeu el catàleg de l’exposició Lluís Domenech i Montaner i el descobriment del romànic.
Barcelona: MNAC, 2006. També, el llibre de Antoni RAMON i Enric GRANELL. Lluís
Domènech i Montaner. Viatges per l’arquitectura romànica catalana. Barcelona: COAC, 2006.
20 Els quaderns de notes, els dibuixos de Puig i Cadafalch, els apunts de Mn. Gudiol i les més de
200 fotos de Mas van constituir un material valuosíssim per a la posta en valor del patrimoni
pirinenc d’època medieval. Vegeu el catàleg de l’exposició La missió arqueològica del 1907 als
Pirineus. Barcelona: La Caixa en col·laboració amb l’Institut Amatller d’Art Hispànic, 2008.
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Fillets, ninos o nadons de joguina
Pere Capellà Simó (Universitat de les Illes Balears)

A finals dels segle XIX, la natura es va convertir en una font inesgotable
d’inspiració i estudi. Els estralls del moviment romàntic i l’esperit de
les joves democràcies van permetre als artistes prescindir dels models
acadèmics per tal de concentrar-se en l’observació directa de la natura. En
paral·lel a l’estètica del realisme-naturalisme, l’Art Nouveau va presentar
un repertori insòlit de motius decoratius que envaïa totes les arts, amb una
iconografia bastida d’elements vegetals, d’animals i de figures humanes.
L’anàlisi crítica de la tradició i la recerca de l’originalitat esdevenen
expressions d’una època en la qual Europa es va alçar com una vertadera
tribuna a la joventut. I, en aquest nou marc, l’infant fou objecte de noves
atencions: es convertí en símbol d’una esperança col·lectiva.
El canvi de mentalitats que féu possible la conceptualització de la infantesa
com una categoria social específica s’havia forjat en el segle XVIII, un
segle que veié l’èxit professional de veritables pintors de la infantesa,
entre els quals Jean-Baptiste Siméon Chardin sobresurt com l’exemple
més representatiu. Això no obstant, és interessant subratllar que, en
la pintura del segle XVIII, els nadons escassegen respecte als pàrvuls.
Aquesta discriminació es va veure fortament compensada a finals del
vuit-cents, quan els avenços duts a terme en pediatria i l’aparició de la
psicoanàlisi, entre molts altres factors, van situar el nounat en un nou
punt de mira. Així el nadó –desproveït del caràcter sacre o al·legòric dels
segles anteriors– fou, llavors, objecte de retrats pictòrics, escultòrics i
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fotogràfics, alhora que esdevingué un motiu ornamental present en les
distintes arts decoratives. En l’àmbit de la joguina, que és l’objecte del
present estudi, l’aparició del nadó com a motiu iconogràfic va suposar la
transformació veritable de tot un univers de sentit.
Fillets, ninos, nadons de joguina
En un avís publicitari aparegut el 1924 a D’Ací, d’Allà, una coneguda
«Clínica de bebès» –és a dir, un taller de reparació de nines– ubicada
al carrer del Bisbe anunciava uns nous «Fillets vivents», que anaven
«finament bolcats i calçats a l’anglesa», i reien, ploraven i dormien. L’avís
inclou la imatge d’un nadó amb cap de porcellana, un xumet als llavis i un
llarg bolquer sobre el qual es llegeix la llegenda «Ting un mes». 21

Fig. 1. Publicitat de la «Clínica de bebès» del Carrer del Bisbe. Barcelona, 1927.
Font de la imatge: D’ací, D’allà (setembre de 1927), núm. 117, pàg. 297. Col·lecció
particular.
21 D’ací, D’allà, (setembre de 1927), núm. 117, pàg. 297. La «Clínica de bebés», dirigida per
l’empresària Dèlia Codina, va obrir les portes al número 3 del carrer del Bisbe el desembre de
1890. Primerament assumí les funcions de botiga de joguines. Es reconvertí en un taller de
reparació a partir de 1903. Durant la ècada de 1930, es va traslladar al núm. 6 del carrer de la
Tapineria. Se’n perd el rastre després de l’esclat de la Guerra Civil. Pere CAPELLÀ SIMÓ, «Les
joguines i les seves imatges en temps del modernisme. Barcelona-Palma i el model de París».
Tesi dirigida per Teresa-M. SALA i Jaume de CÓRDOBA. Universitat de Barcelona, 2012, pàg.
589-590.
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El terme fillet és força precís a l’hora de designar un objecte dissenyat amb
l’única funció d’afavorir el joc simbòlic de la maternitat, escasseja encara
avui en favor de «nino». L’equivalent castellà de «nino» és muñeco, mot amb
el qual es designen totes les nines masculines tant si representen infants
com homes adults. De fet, el mot muñeco abraça els camps semàntics de
mots catalans distints: «nino» i «ninot». En català, el «ninot» –mot derivat
de «nina» i documentat per primer cop el 1803–22 no designa ben bé una
nina masculina sinó que defineix figures vulgars, caricatures o, en última
instància, les figures histriòniques. El mot «nino» s’ha desprès del sentit
pejoratiu del «ninot» però tanmateix no defineix les representacions
d’homes adults, perquè aquests se solen designar amb el nom de l’ofici
amb el qual han estat caracteritzats: un soldat, un mariner, un pallasso, un
cuiner, etc.23 En definitiva, el mot «nino» defineix una «nina de joguina,
especialment quan representa un nen», 24 una definició que podria encara
ajustar-se més per tal com els nens de joguina solen representar –en molts
casos– una edat inferior a la de les nenes. D’altra banda, el terme «nino» és
de creació recent en català: en situem la primera documentació el 188625
i no esdevé un mot d’ús freqüent fins a època d’entreguerres. 26 I encara
així, Pompeu Fabra no el va recollir a la primera edició del Diccionari.27
22 Jordi BRUGUERA, Diccionari etimològic. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2006, pàg. 634.
23 En última instància, tot i que ja ens situaríem en èpoques posteriors a l’estudiada, les nines
masculines es designen amb el nom de la marca de fàbrica: els Lego, els Playmobil, els Cliks, els
G.I Joe, els Argamboys, etc.
24 Institut d’Estudis Catalans, Diccionari de la llengua Catalana. Barcelona, Edicions 62, 2007, pàg.
1171.
25 En rigor, el terme ja apareix el 1848 en l’accepció de «titella»: «daban una función de sombras
chinescas o de títeres llamados ninos». A Joan CORTADA i Josep de MANJARRÉS, Libro verde
de Barcelona, Barcelona, Tomás Gorchs, 1848, pàg. 83. D’altra banda, situem al 1886 la primera
documentació del mot en l’accepció d’infant de joguina, tot i que apareix en una expressió de
sentit figurat: «–No empenyeu, noyas, fillas, ó sinó’m cloureu dins de la tramoya com un nino
de quinquillayre. Aquesta barraca es de mira y no’m tochs». A Emili VILANOVA, Escenas
barceloninas. Barcelona: La Renaixensa, 1886, pàg. 112.
26 Havent efectuat el buidatge del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l’Institut
d’Estudis Catalans, comprovem que després d’aquesta primera documentació del 1886 el mot
«nino» no torna a aparèixer fins la dècada dels anys trenta, concretament a l’obra de Xavier
Berenguel: «com aquests ninos de la fira que porten una llaçada de color lligada a la panxeta». A
Xavier BERENGUEL, El casament de la Xela: comèdia en tres actes. Barcelona: Generalitat de
Catalunya, 1937, pàg. 102.
27 Hem comprovat l’absència del mot «nino» també a l’edició de 1968. Vegeu Pompeu FABRA,
Diccionari General de la Llengua Catalana, Barcelona, López Llausàs, 1968. Observem per tant,
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Tal i com hauria succeït amb
els mots equivalents en francès
poupon i en italià bambolotto, tot
sembla indicar que la divulgació
veritable en català de l’ús del
mot «nino» no es va produir fins
els anys immediats a la Primera
Guerra Mundial.28 I tot plegat
hauria estat just la repercussió en
el llenguatge de l’èxit comercial
d’un model singular que la firma
alemanya Kämmer & Reinhardt,
aparegut al mercat l’any 1909 i
que representava un nadó de sis
mesos amb un grau d’iconicitat
aleshores inaudit.29 De fet, fins
aleshores, la caracterització d’una
nina com un nadó no requeia
en
qüestions
morfològiques
sinó que depenia exclusivament
de les característiques de la
indumentària.

Fig. 2. «Baby» model número «100»
de la firma Walterhausen Kämmer
& Reinhardt, dissenyat el 1909 per
Arthur Lewin-Funcke. Font de la
imatge: Museu Romàntic Can Llopis
de Sitges (inv. 532).

que no figura en el diccionari normatiu fins a la primera edició del Diccionari de l’Institut
d’Estudis Catalans, el qual aporta la definició de «nina, especialment quan representa un nen».
Vegeu Diccionari de la llengua catalana, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1995, pàg. 1280.
28 Defensem aquesta hipòtesi a partir de les memòries de Maria Teresa Vernet. Nascuda el 1907,
l’escriptora se serveix del mot «nino» a l’hora de rememorar una joguina de la seva infantesa als
anys immediats a la Primera Guerra Mundial: «un “nino” de cel·luloide al qual vaig atribuir des
del primer dia el sexe masculí». Vegeu Maria Teresa VERNET, «Jocs d’infant». A Estampes de
París, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937, pàg. 57.
29 La col·lecció de nines del Museu Romàntic Can llopis de Sitges en conserva un exemplar (inv.
532) marcat amb una estrella de cinc puntes entre les inicials «K» i «R» i amb el número de sèrie
«100». Per la seva banda, el Museu Frederic Marès en conserva un sense marcar, els ulls del
qual, a diferència del primer, no estan pintats sinó que són peces de vidre encastades (inv. MFM
S-25543). A banda dels ulls, Kämmer & Reinhardt en va fabricar altres variants , per exemple,
en funció de l’ètnia. Un exemplar mulat, marcat amb una estrella de cinc puntes entres les
inicials «K» i «R» i amb el número de sèrie «100», es conserva al V&A Museum of Childhood
de Londres (inv. MISC.423-1985).
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D’altra banda, els ninos del 1909 foren la culminació d’un procés evolutiu
iniciat durant la dècada de 1850. A partir d’aquell moment, el cànon de
7 caps de les nines industrials d’època romàntica fou alternat per nous
models dissenyats a partir d’un cànon de 5 que, en la majoria de casos, foren
interpretats com infants en edat escolar. Tanmateix, el joc d’identificació
de l’infant amb la joguina que aquests models afavorien s’esvaí amb el
triomf de la iconografia del nadó. Aquesta, si més no, és la interpretació
que, des de la història de la vida privada, ens ofereix Alain Corbin:
[...] cuando el equipo se reduzca a las sabanitas y los pañales, y la
casa de muñecas a las dimensiones de la cuna ya no habrá apenas
identificación ni posibilidad de confidencias. El nuevo juguete ya no
invita más que al aprendizaje del papel maternal; renovación de las
intenciones que expresa un conjunto de nuevos ademanes infantiles,
preludio para la escuela doméstica. En 1909, concluye la evolución.
Aparece en este mismo año el «bebé-carácter», que tiene cabeza de
varoncito. 30
Val a dir que, si bé aquesta evolució s’havia gestat al llarg del vuit-cents,
l’aparició del nino de Kämmer & Reinhardt en el mercat del 1909 va ser
inesperada, per tal com en principi fou la resposta a unes altres inquietuds.
Aquest nino fou el primer d’una sèrie de models que es van comercialitzar
amb la marca Charakterpuppen, enregistrada per Kämmer & Reinhardt
el mateix any 1909.31 A tot això, el fenomen de les Charakterpuppen –
en endavant: nines de caràcter– s’emmarca en el context cultural de la
Kunstpaedagogische Bewegung, un moviment per la pedagogia artística
que s’havia iniciat a Alemanya i que a partir del 1900 ja s’estenia arreu
d’Europa, especialment Bèlgica i Suècia.
Fet i fet, la Kunstpaedagogische Bewegung fou una expressió del
Jugendstil que vetllava per la decoració dels ambients de la infantesa,

30 Alain CORBIN, “Entre bastidores” a Philippe ARIÈS & Georges DUBY, Historia de la vida
privada. Madrid, Taurus, 1991, vol. 8, pàg. 184.
31 Florence THERIAULT, In Character. The Portrayal of Mood in Antique Dolls. Annapolis: Gold
Horse, 1991, pàg. 51.
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tant de les escoles com de les habitacions domèstiques i que, per tant, era
protagonitzada tant pels pedagogs i els artistes com per les associacions
de pares, les quals es creaven en aquell moment amb el nom genèric de Die
Kunst im Leben Kindes. 32 De fet, aquest fou també el títol d’una exposició
celebrada el 1901 a l’edifici de la Secessió de Berlín, la qual havia de viatjar
a Leipzig, Dresde, Múnic i Viena. D’aleshores en endavant, es van succeir
a Alemanya exposicions nombroses que van difondre la necessitat d’una
renovació en l’art de la joguina. 33 La transformació el 1909 de les nines
en nadons fou, per tant, el resultat de la col·laboració estreta –sense
precedent en la història– entre l’art, la indústria i l’educació.
Sobre les nines d’art de Munic
L’any 1909, havia tingut lloc la primera exposició de la colònia d’artistes
de Darmstadt. I, en aquesta ciutat, es va iniciar el 1904 la publicació de
la revista Kind und Kunst. Illustrierte Monatsschrift für die Pflege der
Kunst im Leben des Kindes. Val a dir que fou editada per l’impressor
Alexander Koch, un dels protectors de les arts que, junt amb el gran duc
de Hesse, van alçar la ciutat de Darmstadt com a centre de difusió de
l’estil Sezession tant pel que fa a l’arquitectura com a les arts aplicades.
Kind un Kunst comptava amb una secció dedicada directament als infants.
La resta d’articles de cada número debatien al voltant de la didàctica
de l’art i de l’estètica de l’entorn material de la infantesa. De fet, Kind
und Kunst adaptava a l’àmbit dels artefactes per a infants els preceptes
d’altres publicacions periòdiques editades per Koch com Innendekoration
i Deutsche Kunst und Dekoration.

32 L’associació de Berlín va publicar el 1902 un manual d’educació estètica adreçat tant a la vida
familiar com a l’escola. Vegeu de Lili DORESCHER, Die Kunst im Leben des Kindes: ein Handuch
für Eltern und Erzieher, Berlín, Georg Reimer, 1902.
33 Vegeu l’apartat «Die Kunst im Leben des Kindes» a Bernd A. GÜLKER, Die verzerrte Moderne:
Die Karikatur als populäre Kunstkritik in deutschen satirischen Zeitschriften, Münster, Lit, 2001,
pàg. 73-76. Vegeu-ne també la referència a Werner SCHMALENBACH, «Rundgang durch die
Ausstellung», Das Kinderspielzeug, Basilea, Gewermuseum Basel, 1945, pàg. 18-19. A partir de
Medea HOCH, «Juguetes y arte. Sus interrelaciones en la modernidad», Los juguetes de las
vanguardias, Màlaga, Museu Picasso, 2010, pàg. 118.
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Tocant a l’àmbit de la nina, el
novembre de 1904, Kind und
Kunst va publicar l’article
“Die Puppe als Spielzeug für
das Kind”. Boesch denunciava
que la iconicitat aconseguida
per la indústria de la nina al
llarg del segle XIX no era
sinònim de versemblança.
I reclamava una reforma
que prescindís del fast i les
exhibicions
tecnològiques
en favor d’una art de la nina
que convertís l’artefacte en
objecte «vivent». 34
Fig. 3. Hans BOESCH, «Die Puppe als Spielzeug für das Kind». Font de la imatge:
Kind und Kunst, novembre de 1904, núm. 2, pàg. 61. Col·lecció Capellà-Simó.

La primera resposta a aquesta crida va tenir lloc entre els membres de
l’associació Deutsche Werkbund, fundada a Múnic el 1907. Allí, trobem
la pintora Marion Kaulitz. Formada a París i Berlín, Kaulitz treballava
a la ciutat de Múnic com a pintora de retrats i il·lustradora de llibres
per a infants. En paral·lel als debats teòrics, Kaulitz es va adonar des
de la pràctica artística que la repercussió dels estils moderns en l’àmbit
de la joguina s’havien posat de manifest en les reduccions d’artefactes
més grans, especialment en els mobles i interiors en miniatura. No
obstant això, encara restava pendent una reforma que afectés el disseny
de les nines. Perquè les propostes modernes van observar les nines de
porcellana com figures hieràtiques, extremadament fastuoses i fràgils,
que no s’adaptaven ni als preceptes estètics modernos ni a la naturalesa
del joc simbòlic.
34 Hans BOESCH, “Die Puppe als Spielzeug für das Kind”, a Kind und Kunst, novembre de 1904,
núm. 2, pàg. 61-66.
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Amb motiu de l’Ausstellung München 1908, Marion Kaulitz va presentar
per primera vegada unes nines de pasta que havia creat conjuntament
amb la pintora Marie Marc-Schnür, els escultors Josef Wackerle i Paul
Volelsanger i les dissenyadores Alice Gegemann, Lilia Frobenius i Wanda
von Cranach. Cada rostre de les nines de Kraulitz responia a uns trets
individualitzats. I els dissenys d’indumentària s’inspiraven en les robes
des infants de les zones rurals, a les quals Kraulitz incorporava una
distribució adient del color. El 1909, aquest grup d’artistes es va constituïr
en la societat de les nines d’art de Múnic: Münchner Küstner KaulitzPuppen. 35

Fig. 4. Fotografia de les nines de Marion Kaulitz reproduïda a Deutsche Kunst
und Dekoration, octubre 1910-març 1911, vol, 27, pàg. 84.

35 Antje LODE, Vom Menschenbildnis zum Spielzeug. Berlín: Fisher, 2008, pàg. 30-31.
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Les nines d’art de Marion Kaulitz van obtenir un ressò important a la
premsa alemanya, sobretot després que els grans magatzems berlinesos de
Hermann Tietz n’assumissin la publicitat. Després d’haver estat exhibides
a nombroses ciutats alemanyes –en especial a la concorreguda fira de
Leipzig– les nines d’art de Kaulitz es van poder veure, el 1911, a Àustria,
Rússia, França i, l’any següent, als Estats Units. També van ser objecte
de reportatges publicats a prestigioses revistes d’art i decoració com
l’alemanya Deutsche Kunst und Dekoration, 36 l’americana The Crafstman 37
o la francesa Art et Décoration. El reportatge d’aquesta última va anar
signat pel crític d’art i decorador Maurice Pillard Verneuil. 38
A tot arreu, les nines d’art de Munic van generar una demanda inesperada,
alhora que atreien l’interès de les cases reials europees. 39 No obstant això,
la personalitat retreta de Marion Kaulitz, així com el rebuig tant a la
fabricació industrial a gran escala com l’alça dels preus dels productes
van impedir a la petita empresa fer front a la demanda i, sobretot, a
l’espionatge industrial de les grans firmes.40

36 “Münchner Künstler-Kaulitz-Puppen”, a Deutsche Kunst und Dekoration, octubre 1910. març
1911, vol. 27, pàg. 84-85.
37 “New German Dollies with Personality”, a The Craftsman, desembre 1911, pàg. 334-335.
38 Maurice PILLARD VERNEUIL, “Les poupées de Mademoiselle Kaulitz”, a Art et Décoration.
Revue mensuelle d’art moderne, vol. 28 ( juliol de 1910), pàg. 29-32.
39 Tal com ha documentat Antje Lode, el 1910 l’emperadriu Augusta Victòria, esposa del
Kaiser Guillem II, va adquirir per al seu nét de quatre anys una nina de Marion Kaulitz a la
Internationalen Asstellung für Volkskunst de Berlín. També en van adquirir la Gran Duquesa
Hilda von Baden, la princesa de Romania i la reina de Bulgària. Antje LODE, Sculpture und
Puppe..., op. cit., pàg. 45.
40 Després de la Primera Guerra Mundial, la comunitat d’artistes de Marion Kaulitz va continuar
en actiu durant prop de vint anys. No obstant això, malgrat l’aportació inqüestionable a la
història de la joguina, el rendiment econòmic de l’empresa fou del tot deficient. Marion Kaulitz
va viure pràcticament retirada dels afers comercials a partir de 1924, en companyia de la pintora
Aline Stickel. Va morir el 1948, a l’edat de vuitanta-tres anys. Antje LODE, Sculpture und Puppe...,
op. cit., pàg. 47.
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Les nines de caràcter de Walterhausen
Durant la primera dècada del nou-cents, Kämmer & Reinhardt era una
empresa a l’alça.41 Fundada el 1885, s’havia consolidat com la indústria
més poderosa de Walterhausen, ciutat consagrada a la indústria de la
nina des dels inicis del segle XIX. A tall il·lustratiu, l’any 1902, Kämmer
& Reinhardt va absorbir l’empresa de Heinrich Handwerk i va signar un
contracte comercial amb la fàbrica de porcellana de Gräfenhain Simon &
Halbig que, en endavant, produiria els caps de bescuit de les nines. Les
versions en cel·luloide, les encarregaria a la reconeguda firma de Manheim
Rheinische Gummmi & Celluloid Fabrik. El 1904, Kämmer & Reinhardt és
condecorada a l’Exposició Universal de Saint Louis, als Estats Units, cosa
que va refermar la seva presència en el mercat nordamericà. Tres anys
més tard, va tenir lloc l’edificació d’una fàbrica modèlica –rehabilitada
a l’actualitat com a centre cultural– que anunciava, a la façana el lema
de l’empresa: «Für Kinder ist das Beste gut genug // Vorwärts immer,
rückwärts nimmer».42
Quant als socis fundandors, l’escultor Erns Kammer va morir el 1901,
moment en què fou substituït pel també escultor Karl Krausser. El
comerciant Franz Reinhardt restà com a soci majoriari fins el 1916.43
Reinhardt fou l’autor d’un opuscle, editat el 1911 amb motiu del 25è
aniversari de la firma, en el qual narra en primera persona la gestació de
les primeres nines de caràcter. D’entrada reconeix el deute amb les nines
d’art de Munic que els empresaris van poder veure a l’exposició de 1908.
Tot seguit, narra de quina manera, seguint el camí iniciat pel cercle de
Kaulitz, van contactar amb un escultor berlinès que els havia de presentar
el prototip per a una nina que representava un nadó de sis mesos:

41 Jürgen & Mariane CIESLIK, Cieslik’s Lexikon des deutschen Puppenindustrie, Mariane Cieslik
Verlag, 1989, pàg. 128-139.
42 La traducció que segueix és nostra: «Per als infants sempre el millor // sempre endavant, mai
endarrere». Vegeu a la pàgina web del centre [en línia] http://www.kommune-kowa.de/presseberiche-texte/verwandlung-einer-puppenfabrik/.
43 Antje LODE, Sculpture und Puppe..., op. cit., pàg. 499-100.
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Wir wandten uns zu diesem Zweck an einem uns besonders
empfohlenen Berliner Künstler und nach eingehender Konferenz
zeigte uns dieser die von ihm gefertigte Bronzebüste vom Kopfe
eines etwa sechs Wochen alten Kindes, den er uns zur Benutzung
für die Puppenfabrikation empfahl. Das ist unser berühmter
Babykopf!44
L’escultor a qui Reinhardt es referia era Arthur Lewin-Funcke (Berlín,
1866-1937).45 Es tractava d’un artista de reconegut prestigi en el Berlín de
1900, que ocupava el càrrec de director de l’escola d’art Studien-Ateliers
für Malerei und Plastik i excel·lia en la iconografia de la maternitat i en
els retrats d’infants. De fet, el model de bronze que Lewin-Funcke va
presentar a Kämmer & Reinhardt el 1909 no era altre que un exemplar de
l’obra Lachender Knabe, que havia presentat a la Gran Exposició d’Art de
Berlín de 1908.46
Aquest nadó de joguina, que es va comercialitzar amb el nom de Baby,
era el primer d’una sèrie de 175 de dissenys de Kämmer & Reinhardt va
comercialitzar entre 1909 i 1928 i per als quals es va registrar, el 1909,
la marca Charakterpuppen en oposició a les Kunstlerpuppen de Kaulitz.
D’aquests dissenys, han estat atribuïts a Lewin-Funcke els marcats amb
els números de sèrie següents: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

44 La traducció que segueix és nostra: «Ens vam adreçar a un artista berlinès , força recomanable
per al nostre objectiu. Després d’una conferència detallada ens va presentar el bust de bronze
que havia elaborat. es tractava del rostre d’un nen d’unes sis setmanes i ens suggeria que
l’utilitzéssim de model per a la fabricació de nines. Així va néixer el nostre bebè tan famós!».
Franz REINHARDT, Festschrift, Silbernes Jubiläum einer Puppenfabrik (1886-1911), Munic: F.
Bruchmann, 1911. A partir d’ Antje LODE, Sculpture und Puppe..., op. cit., pàg. 103.
45 Tanmateix, Reinhardt no en desvetlla la identitat. La primera referència escrita de la
participació de Lewin-Funcke a l’empresa apareix en un article dedicat a la indústria de
Walterhausen publicat al Thüringer Allgemeine Zeitung el 24 d’abril de 1928. Seguint aquesta
font, els experts Jürgen i Marianne Cieslik –autors de l’obra Cieslik’s Lexikon des deutschen
Puppenindustri (1984), elaborada durant deu anys– van contactar amb els fills de l’escultor,
Karin i Andreas, els quals van posar al seu abast documents que corroboraven l’atribució
al seu pare de les nines de caràcter de Kämmer & Reinhardt, entre els quals destaquen la
correspondència, el registre al llibre de comandes i alguns prototips. Per a més informació,
vegeu Antje LODE, Sculpture und Puppe..., op. cit., pàg. 113-135.
46 Katalog der Grosse Berliner Kunst Ausstellung 1908. Berlin-Stuttgart-Leipzig: Deutsche
Verlags-Gesellschaft, 1908, pàg. 105.
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109, 111, 112, 116.47 A excepció d’aquest últim, tots els altres daten de l’any
1909. Altrament, és interessant subratllar que tan sols el primer –és a dir,
el Baby, que porta el número de sèrie 100– representa un nadó. Perquè
l’objectiu de les nines de caràcter no era introduir aquest nou subjecte
en la iconografia de la joguina sinó atorgar, seguint el model del cercle
de Marion Kaulitz, una major expressivitat i singularitat a les nines de
porcellana. De fet, cada un dels models esmentats es van comercialitzar
amb un nom propi. Així, per exemple, el 101 es va dir Peter, en la versió
masculina; Marie, en la femenina.

Fig. 5. «Marie», model número «101» de la firma Walterhausen Kämmer &
Reinhardt, dissenyat el 1909 per Arthur Lewin-Funcke. Col·lecció de Mª LLuïsa
Camarero.
47 Dels models 110 i 113 no es té constància de cap exemplar conservat, cosa que podria indicar
que mai no arribaren a comercialitzar-se. En tot cas, se’n desconeix l’autoria. El model 114 fou
dissenyat el 1911 per l’escultor de l’empresa, Karl Krause, a partir d’un retrat fotogràfic del nét
del soci majoritari: Franz Reinhardt. Per la seva banda, el model 115 és una variant, efectuada
als mateixos obradors de Kämmer & Reinhardt, d’un rostre infantil de François Duquesnoy
que, aquells anys, molts fabricants –com per exemple Käthe Kruse– van fer servir de patró. El
model 116, aparegut al mercat el 1911, és l’últim atribuïble a Arthur Lewin-Funcke.
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Indiscutiblement, les nines de caràcter que Lewin-Funcke modelà per
a Kämmer conformen una de les planes més interessants de la història
de la joguina a Europa dels anys anteriors a la Primera Guerra Mundial.
Nogensmenys, la clientela fou implacable i, tot just el primer model de la
sèrie, el Baby assoliria un èxit de vendes que, en la història de la nina, sols
fou comparable a l’aconseguit pel Bébé Jumeau pels volts de 1878.48 La
conversió de l’escultura Lachender Knabe en una nina va suposar el triomf
d’una iconografia que, si bé s’havia gestat durant tota la segona meitat del
segle XIX, testimonia un nou cule a l’estadi natural de l’infant que neix.
En relació a aquest èxit del Baby, Franz Reinhardt ens diu:
Wir müssen gestehen, daß wir, so sehr wir die eigenartige Schönheit
dieses Kopfes anerkannten, uns doch nur schwer zu dessen
Einführung entschlossen haben, weil uns der Kopf zu realistic war.
Um so überraschender ist der Erfolg, den wir damit gehabt haben
und der, das dürfen wir wohl sagen, einzig ist in den Annalen der
Puppenfabrikation!49
La diàspora dels Babys: Walterhausen-París-Barcelona
De manera pràcticament immediata, les firmes alemanyes que rivalitzaven
amb Kämmer & Reinhardt es van abocar a la moda de les nines de caràcter.
Així, els pàrvuls de joguina es van desprendre del hieratisme vuitcentista
tot adoptant les expressions més diverses: somreien, ploraven, xiulaven,
miraven de reüll. I, com una variant d’aquest nou corrent, la iconografia
del nadó va fer entrada, ja per sempre, en la història de la joguina. De les
empreses que van protagonitzar aquest moviment, iniciat per Kämmer
& Reinhardt, sobresurten J.D. Kestner, també Walterhausen, Franz
Schmidt & Co. de Georgenthal o Kley & Hahn d’Ohrdruf. Per la seva
48 Vam tractar aquest tema a Pere CAPELLÀ SIMÓ. La ciutat de les joguines. Barcelona, 1840-1918.
Maçanet de la Selva: Gregal, 2013, pàg. 106-111.
49 La traducció que segueix és nostra: «Hem de confessar que, malgrat que ens adonàvem de la
bellesa singular d’aquell bust, ens fou molt difícil decidir-nos a apostar per la introducció del
producte, atès que aquell rostre era massa realista. Mai no hauríem esperat l’èxit que hem
tingut amb aquest model. Podem afirmar-ho: és un model únic en la història de la nina!». A
Franz REINHARDT, Silbernes Jubiläum einer Puppenfabrik... op. cit. s.n., a partir d’ Antje
LODE, Sculpture und Puppe..., op. cit., pàg. 103-104.
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banda, les fàbriques de porcellana distribuïen models propis de caps de
ninos. En són un exemple Gebruder Heubach de Lichte, Sweine & Co. de
Sonneberg, Armand Marseille i Ernst Heubach de Köppelsdorf, Hertel,
Schwab & Co, d’Ohrdruf, o Simon & Halbig de Gräfenhain. També les de
cel·luloide, com la Rheinische Gummi und Celluloid Fabrik o Buschow &
Beck van llançar models propis de nadons a partir de 1910. Aquell mateix
any, els grans magatzems berlinesos Hermann Tietz van organitzar una
nova exposició de joguines que suposà la consagració de la dissenyadora
Käthe Kruse i els seus nadons amb cos de roba i cap de cartró pintat a mà.

Fig. 6. Model número «247»
de la firma Walterhausen J.D.
Kestner, 1915. Font de la imatge:
Museu Romànti Can Llopis de
Sitges (inv. 674).

Fig. 7. Model número «7602»
de la firma de Lichte Gebruder
Heubach, ca. 1912. Font de la
imatge: Museu Romàntic Can
Llopis de Sitges (inv. 732).
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Fora d’Alemanya, trobem que l’any
1912 la Société Française de fabrication
de Bébés et Jouets anunciava la
fabricació a França de models propis
de bébés à tête caractère. 50 Dos anys
abans, els grans magatzems El Siglo
de Barcelona anunciaven el Baby de
Kämmer & Reinhardt sota l’eslògan
«muñecos articulados, clase fina».51 La
presència immediata a Barcelona de
les noves nines alemanyes es devia a la
societat francoalemanya Eden-Bébé,
que havia obert les portes a la ciutat el
1894, associada als grans magatzems
El Siglo va fabricar a Barcelona, entre
d’altres, els models de Kämmer &
Reinhardt52.

Fig. 8. Nino de cel·luloide
fabricat a Rheinische Gummi
und Celluloid Fabrik, ca. 1910.
Font de la imatge: Col·lecció
Capellà-Simó.

Fig. 9. Nadons de joguina
anunciats al catàleg Grandes
Almacenes El Siglo. Barcelona:
La Académica, 1910, pàg. 68.
Col·lecció Capellà-Simó.

50 S.F.B.J. Paris. 1912. Edició facsímil, Jülich, Mariane CIESLIK, 1998, pàg. 13-17, 26-32.
51 Grandes Almacenes El Siglo. Barcelona: La académica, 1910, pàg. 68.
52 Pere CAPELLÀ SIMÓ, “La Compañía del Edén-Bebé en la Barcelona de 1900” a Scripta Nova.
Revista electrònica de geografía y ciencias sociales, núm. 447 (10 d’agost de 2013) [en línia].
Disponible a: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-447.htm.
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Fig. 10. Model número «126» de
la firma Walterhausen Kämmer &
Reinhardt, 1914. Conservat en una
capsa etiquetada a Barcelona per la
companyia Eden-Bebé. Font de la
imatge: Col·lecció Capellà-Simó.

Per la seva banda, reconegudes
fàbriques de gomes com Tusell
Hermanos o Manuel Ferrer Marcet van
produir els dissenys de la Rheinische
Gummi & Celluloid Fabrik. També les
fàbriques de cartró pedra, de llarga
tradició a la ciutat, es van abocar a la
moda dels nadons i es van inspirar en
els dissenys que Käthe Kruse tenia en
dipòsit a la torneria Hijos de Isidro
Baqué, al carrer de la Palla, coneguda
popularment com «la casa de les
baldufes».

Ja durant els anys de la Primera
Guerra Mundial, trobem a Barcelona
un bon nombre de fàbriques
especialitzades en la producció de
nadons que, tot emulant la marca
comercial de Kämmer & Reinhardt,
s’anunciaven amb el nom de babys.
En són exemple Pi i C.ª, Compañía
Industrial y Comecial Española,
José Capmany, M. Puig, José
Morrós o Faustino Sorribas del qual
es conserva un catàleg il·lustrat del
1919.53

Fig. 11. «Bebé Mundial» de la firma
de Barcelona Pi y Compañía, 1918.
Font de la imatge: Col·lecció de
Magdalena Riera.

53 Catálogo de la fábrica de muñecas y babys de Faustino Sorribas. Barcelona: E. Badia, ca. 1923.
Arxiu Municipal de la Ciutat de Barcelona. Pel que fa a la resta de fabricants esmentats, vegeune la publicitat al catàleg de la V Exposición-feria de Juguetes y Artículos de Bazar. Barcelona:
Seix Barral, 1918.
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Tanmateix l’acollida de les noves nines a Barcelona no fou unànime.
Eugeni d’Ors arremetia contra els ninos considerant-los un «llinatge
de bebès naturalistes, lletjos, arrugats, ploricosos i de color trencada».
Perquè «una nina per a què les nenes hi juguin, ha de restar sempre
quelcom d’idealista, d’arbitrari i, gairebé diria, quelcom de ritual». 54
També l’assagista Josep Farran i Mayoral s’exclamava de la presència
«dels horribles bebés-gastaments, d’ulls embotornats i cares ploraneres». 55
Emperò, la major reprovació dels ninos fou duta a terme per Josep
Escofet a les pàgines de La Vanguardia. Escofet se sorprenia de com
«había declinado ya la filosofía positivista de Comte cuando aparecieron
esos llorones regordetes, pequeñines, finos, delicados, perfectos. Había
pasado también el naturalismo literario cuando se dieron las niñas a jugar
con rorros semejantes a los de carne y hueso». I aquest fet, en síntesi, li
semblava «una inaudita precocidad». 56
A l’època del 1900, tanmateix, el culte a la natura –mot que, no ho oblidem,
significa «efecte de néixer»– traspassava els distints corrents estètics i
es reconvertia, en la vida quoatidiana, en una tendència a normalitzar
l’expressió més espotània dels afectes. Però la natura, com una arma de
doble tall, es refermà com a paradigma legitimador d’una moral normativa
que, des de feia més d’un segle, ja havia començat a ser qüestionada. La
moralitat i l’encant dels nadons de joguina resta congelat en una tarja
postal signada a Tarragona. El decorat representa un clar del bosc. En
primer terme, una nena amb camisola acaba d’immergir-se en un somni
premonitori. La cigonya li ha portat un nadó somrient: té el cos articulat
de cartró i el rostre de porcellana.

54 Eugeni D’ORS, “Els bebés negres” a La Veu de Catalunya, 6 de gener de 1912, pàg. 1.
55 Josep FARRAN MAYORAL, “Lletres a una miga estrangera” a La Revista, 1 de setembre de 1919,
núm. 71, pàg. 305.
56 Josep ESCOFET, “Muñecas y muñecos” a La Vanguardia, 3 de febrer de 1914, pàg. 9.
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Fig. 12. Postal signada a Tarragona
el 16 de juliol de 1912. Font de la
imatge: Col·lecció Ton Boig Clar/
Museu de sa jugueta de Palma.
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Natura i cultura: el temps, la festa de
l’ós i els carnestoltes
Antoni Galmés (Universitat de Barcelona)

A la passada edició de les Jornades de Recerca sobre Art i Natura
vàrem aprofundir en les relacions que s’estableixen entre allò natural (o
que pertany a la Natura) i allò cultural (o que pertany a l’ésser humà).
Particularment ens centràrem en la dramatúrgia d’Ignasi Iglésias i de
com aquest autor que visqué a cavall entre els segles XIX i XX, posava
de manifest aquesta dialèctica a partir del treball i l’oci, com a forma
cultural de separar el món de la ciutat del món exterior, natural. Si més
no, aquest estudi no conclòs intentava anar de la mà d’altres assajos dins
les mateixes jornades, en els quals s’emfatitzava precisament aquest fet:
per estudiar l’art i la natura i els seus lligams, cal tenir present que art és
cultura i, per tant, pertany a l’home, la natura és tota la resta de vida. 57
Si ens hi fixem, parlàvem de com la geografia determinava la dicotomia
cultura-natura. En el cas que ara ens ocupa, ens plantegem el nexe d’unió
entre els conceptes natural i cultural, i com aquest es manifesta de manera
artística o antropològica. Estem parlant del temps.
En les següents línies reflexionarem entorn d’una manifestació parateatral
que es remunta als inicis mateixos de la cultura occidental i que encara
és vigent en el nostre territori. És el cas de la Festa de l’Ós, que es celebra
cada any els mesos de febrer i de marçs a diverses localitats dels Pirineus.
57 Pere CAPELLÀ i Toni GALMÉS. Arts i Naturalesa. Biologia i simbolisme a la Barcelona del 1900.
Barcelona: Edicions UB, 2014.
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No obstant això, aquesta festa antiga encara es celebra a diversos indrets
d’Europa. Són festes de muntanya i d’hivern, tot i que les situem en pobles
a tocar de la conca mediterrània, com és, per exemple , la localitat italiana
d’Urbino di Monpantero on, cada any es celebra la festa de L’orso. Ens
interessa parlar d’aquesta festa atès que presenta alguns punts que són
d’evident interès pel nostre estudi:
En primer lloc, és una festa teatral de caràcter ritualístic que va sobreviure
a la romanització i també ha mantingut la seva idiosincràcia pagana.
En segon lloc, presenta una dramatúrgia gairebé immutable (atesa la
seva convencionalitat), vinculada a la narració i a elements essencials
de la cultura humana: la lluita per la supervivència i la cacera com a
manifestació pragmàtica de domini cultural de la natura.
El tercer aspecte és el camp del seu estudi: folkloristes com Aureli
Capmany, Cels Gomis o Joan Amades, a part dels estudiosos del teatre
català, que n’han manifestat el seu interès en els seus llibres. Val a dir
que l’estudi de la presència de l’ós a tres localitats pirinenques i la relació
amb el carnestoltes català va ser descrit d’una manera exhaustiva per
Amades al seu Costumari Català i, posteriorment i d’una forma més
abreujada, per Xavier Fàbregas per tal de valorar uns possibles orígens
del teatre a Catalunya.58 Tanmateix, en l’àmbit de la cultura popular i en
les manifestacions artístiques que se’n deriven, encara hi ha una gran
mancança d’estudis.59
Per altra banda, els objectius del present estudi són els següents:
Primerament, analitzar un estadi a cavall entre alguns dels temes debatuts
amb anterioritat: entre postures animistes (el cas de Wallace, del qual
se’n va fer una dissertació en les passades jornades)60 i representacions
58 Xavier FÀBREGAS. Història del teatre català. Barcelona: Milà, 1978, pàg. 13.
59 Francesc PERRAMON. El ball de l’óssa d’Encamp a Andorra. Andorra: Institut d’Estudis
Andorrans, 1993. Aquest llibre és el resultat de la tesi doctoral de l’autor, on s’investiga sobre
aquest ritual de pas al país andorrà.
60 Es tracta dels capítols de Sergio G. CRESPO, “Planteamientos antimaterialistas en la Inglaterra
de finales del siglo XIX y su vigencia en la actualidad”; Enric CIURANS, “Bèsties de cartró,
els espectacles populars: Homenatge a Xavier Fàbregas” i Pere CAPELLÀ, “Naturaleses en

34

figuratives de la natura: des del bestiari il·lustrat, les naturaleses en
miniatura o les representacions sobrenaturals de l’imaginari festiu. Aquest
punt entremig l’entenem com l’home-bèstia: homes vestits d’animals /
homes vestits de dimonis.
En segon lloc, veure com rituals prototeatrals d’orígen no-urbà i situats
en un moment determinat de l’any, es mantenen vius dins la ciutat
moderna així, la Festa de l’ós pot incloure’s dins aquesta anàlisi. Es tracta
dels animals domesticats i els animals culturalitzats dins la ciutat. Potser
el cas que ens ve al cap és el de les santantonades d’algunes localitats
mediterrànies. Les santantonades han perviscut dins les grans ciutats
com la festa dels Tres Tombs.61

Fig. 13. Ball de l’Ós de Prats de Molló (el Vallespir). Fotografia personal

miniatura. De l’arca de Noè a l’ós de pelfa”, inclosos dins Pere CAPELLÀ, Antoni GALMÉS. Arts
i Naturalesa. Biologia i simbolisme a la Barcelona del 1900. Barcelona: Edicions UB, 2014.
61 Nosaltres no tractarem les santantonades en aquesta ocasió, tot i que existeix un estret lligam
amb el nostre objecte d’estudi. Per a més informació sobre els Tres Tombs o la festa de Sant
Antoni als Països Catalans, existeix una extensa bibliografia que parteix de Xavier FÀBREGAS,
Història del teatre català.., op. cit., pàg. 14.
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La temporalitat
Un dels elements que trobàrem a faltar en les anteriors jornades, és
l’esment del temps com a forma cultural. No obstant això, és cert que en
molts dels estudis , la temporalitat estava implícita com a manifestació
humana, però no era el punt de partida reflexiu.
Existeixen dos tipus de temps: aquell que és immaterial, implacable, que
no s’atura i respon a una causística lògica i endreçada d’esdeveniments.
No hi ha un acord unànime en les dimensions d’aquests temps, ja que
uns creuen que és finit i d’altres que és infinit. El que sí està clar és que
aquest element és el temps de la natura. En segon lloc, el temps que
esdevé història de la humanitat en el moment en que la humanitat n’és
conscient i el converteix en cultura: el talla, el gira, li dóna contingut,
crea el·lipsis i tota una sintaxi per poder condensar-lo i sintetitzar-lo. És
un temps narratiu i és també el que permet l’art i la comunicació entre els
individus. Aquest tipus de temporalitat també podem anomenar-la trama
i té una evident finalitat estètica.
Les arts escèniques exploren la natura del temps fent servir el propi temps
com a forma d’expressió. Així entenem que l’estudi de la cultura escènica
és, ni més ni menys, que l’estudi del temps a partir del temps.
Quan l’home prehistòric comença a desenvolupar la dansa i l’expressió
corporal per tal de vivificar aquelles escenes que representava gràficament,
essencialment escenes de cacera, topa amb el seu cos com a pròpia eina de
representació. D’aquesta manera, a través de la disfressa passa d’il·lustrar
l’escena a representar corpòriament l’escena. Tanmateix, el seu objectiu
és demanar, a través d’un ritual, que la collita o la cacera que arribarà amb
el bon temps, li sigui profitosa. Demana, essencialment, supervivència.
Evidentment, la forma perfomàtica d’un xaman o sacerdot conduint una
celebració amb altres oficiants, donaria lloc, en un moment determinat,
a una estructuració complexa de la festa. I si sabem que existien ritus
és, en certa mesura perquè ens perduren les celebracions. Són rars els
documents que ens demostrin aquestes festes parateatrals i religioses
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(el sacrifici del boc expiatori o pharmakos, 62 per exemple), però podem
veure’ls en certa mesura en els rituals de societats poc corrompudes pel
pensament colonitzador.
En les manifestacions d’art rupestre, hom pot observar representacions
de personatges que evolucionen al voltant d’un oficiant, com a la cova de
Cogul, a les Garrigues, o bé personatges que, amb armes evolucionen al
costat dels animals, mostrant així un sistema de creixement social basat
en la caça i la recol·lecció. És el més freqüent: l’home juntament amb
l’animal. Ja d’entrada podem dir que l’home i l’animal no es representen
sols. Són una comunitat. La caça no és un retrat personal, sinó una societat
caçadora, i el mateix amb la recol·lecció.
Una imatge que és d’interessant anàlisi és la que trobem a la cova de Trois
Frères (França) en la qual hi veiem representat un home (entenem que
és el xaman), ataviat amb una vestimenta d’animal. És el transvestiment
de l’home i la seva transformació en bèstia, en salvatge. No és més que
un carnestoltes amb una important càrrega significativa, molt abans del
carnestoltes modern. El pas d’aquest home bèstia (home natural) a l’home
ètic (home cultural), és precisament l’essència del ball de l’ós.
El ball de l’ós
Es tracta, el ball de l’ós, de la festa coincident amb el carnestoltes i
celebrada a diverses localitats de la Catalunya Nord (com també a d’altres
indrets Pirinencs, nord ibèrics i, fins i tot alpins) en la qual es representa
la cacera de l’ós. És un ball o una festa en la qual s’emula una escena
col·lectiva de cacera. Cal posar èmfasi en el concepte de col·lectivitat,
atès que és la vivificació performativa de les antigues representacions
gràfiques de caceres de bèsties en l’època prehistòrica. És per tant, un
concepte col·lectiu de dominació de la naturalesa.
En efecte, aquesta «denominació» és, novament, una inclusió del concepte
«cultura» dins el concepte «natura».
62 Vegeu James Geogre FRAZER. La rama dorada. México: Fondo de Cultura Económica, 1995 i
els estudis de René GIRARD. La violencia y lo sagrado. Barcelona: Anagrama, 2000.
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La festa ens ha arribat força desfigurada, però no tant com per no veure’n
la seva essència: un caçador bat la vila per tal de descobrir un monstre
que viu al bosc i prova d’emmenar-lo fins on són els altres caçadors. El
monstre és una màscara disfressada d’ós, el qual sent una fort atracció per
un personatge femení, la Roseta, el qual pren part, també de la comparsa.
Algunes de les cançons que s’hi canten porten encara el record d’un
primitiu ritual fàl·lic:
«Les pobres minyonetes tractava molt mal
malhort quan sentia flaire sota el davantal
dret la cua enlaire: piri que un dimoni
els hi feia ballar el ball del matrimoni».63
Cels Gomis a Zoologia popular catalana ens explica l’evolució d’aquesta
festa:
«Abans era costum molt generalitsat als Pirineus gironins anar a
cassar l’ós lo dia de la Candelera, ab lo qual feyen gran festa. Ab
lo temps, l’ós va anar desaparexent, y’ls bons montanyenchs, per
no perdre aquell costum, al que hi eren molt afectats, simulaven
la cassera del ós vestint a un home ab la pell d’aquest animal i
engegantlo al bosch, hont hi anaven després los cassadors ab
escopetes carregades ab pólvora sola. Aquest costum també ha
desaparescut, puig una vegada un dels cassadors, sens dupte per
descuyt, va clavar una perdigonada al qui feya d’ós , malferinto, y
l’autoritat va prohibir aquella diversió».64
La dramatúrgia de la festa, amb certes variacions depenent de les viles,
és la que expliquem a continuació: Quatre homes fan el paper d’óssos. Es
vesteixen amb pell d’ós o d’animal pelut i es cobreixen la cara amb retalls
de la mateixa pell. Porten un bastó alt i feixuc simulant una arma. A mig
matí surten cap a la muntanya. Allà, a una casa retirada del poble, fan un
bon dinar amb beure abundant, ja que segons diuen, per fer bé l’onso, s’ha
63 Joan AMADES. Costumari català. Barcelona: Salvat, 2003, pàg. 669.
64 Cels GOMIS. Zoologia popular catalana. Barcelona: Sidillà, 2014.
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d’estar una mica engatat. En aquest sentit, hem de recollir el que diu el
Diccionari Català Valencià Balear, en el qual es diu que fer l’onso vol dir
fer el beneit.
Vers les dues de la tarda, baixen al poble. Surt a rebre’ls tota la població. En
veure tanta gent, els onsos fan com si s’enfureixen i vulguin escometre-la.
Els que es senten caçadors, ja esperen armats amb escopetes de pistó i si
l’ós es dóna per ferit, ha de caure com si l’haguessin mort. I així fins que
els maten a tots. Llavors, al moment, ressuciten i els caçadors els passegen
tota la tarda, fent-los ballar al so d’una música molt escaient i els pobres
animals es lliuren a tota mena de trapelleries, excessos i llicències, molt
especialment amb les dones, a les quals ataquen així com en veuen una.
Durant tota la tarda es produeix un desori que porta tota la població en
renou.
Quan han voltat prou, fan cap a la plaça on es simula afaitar l’ós.
L’escena es fa de manera pintoresca i és dotada de màxima comicitat,
doncs constitueix l’episodi més important de tota la facècia. Enlloc de
navalles, fan servir destrals, serres i altres atuells semblants. I els ossos,
es belluguen, grunyen i bogegen a fi de dificultar l’operació. Tot el veïnat
acudeix a fer-se un bon tip de riure amb l’afaitada. Finalitza la festa amb
un contrapàs anomenat «la revenja» on els óssos vindiquen el paperot que
han fet i porten tot el pes de la dansa.
Aquest concepte d’afaitar l’ós és el que podriem dir que vehicula aquest
concepte de «culturitzar la natura». El fet que la bèstia caçada sigui un
ós, no és pas grautït. En un primer moment i abans de l’arribada del
cristinisme, es pensava que l’antecedent immediat de l’home era l’ós,
ja sigui pel seu caràcter o per la seva semblança amb la capacitat de
mantenir-se dret sobre les extremitats inferiors. No serà fins l’arribada
del darwinisme, el descobriment de l’hemisferi sud i les corresponents
exposicions universals en què començaran els estudis que demostrarien
que els avantpassats de l’home foren els primats.
Afaitant l’ós, la natura és dominada. L’ós, la bèstia, no és caçada i menjada
sinó domesticada, racionalitzada. Com hem esmentat, a més, la pedra
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angular de tota la nostra teoria és precisament aquesta intervenció de la
cultura dins la natura. No en va, és la cultura humana la que defineix la
Natura. Així, Protàgores diu que l’home és la mesura de totes les coses, de
les que existeixen i de les que no existeixen, ja que és ell el que en coneix
o desconeix l’existència.
I tan important com aquest domini de l’ós, n’és l’espai temporal sagrat
en el qual es duu a terme la representació. És, ni més ni menys que el
carnestoltes, festa pagana que roman intacta en el moment temporal del
canvi d’estacions hivern-primavera i que ha sobreviscut, no només a la
romanització, sinó també a la imposició del calendari gregorià cristià.
Per aquest motiu, la temporalitat és una peça clau en la relació establerta
entre els homes i la natura. El temps d’invocar a través del ball, la dansa i
l’activitat performativa, la cacera i la recol·lecta, és d’un pragmatisme fora
mida: és el moment en que els animals surten del seu període d’hivernació
i comença la primavera. És el moment de la resurrecció. Hi havia la creença
popular que per la Candelera l’hivern acabava i començava la primavera.
El refranyer popular glosava així:
«Per la Candelera
l’ós surt de la cova
i si veu que plou
d’allà no se’n mou.
Si la Candelera plora
l’hivern és fora
Si la Candelera riu,
enfora és l’estiu».65
L’ós, segons Joan Amades, ve a simbolitzar el geni de la vegetació, que resta
esmorteïda i com suspesa durant les fredorades, i que reviu i reviscola així
que torna la bonança, assenyalada en aquest cas, per la pluja fecundant i
vivificadora. A aquest ésser, antecedent del dimoni, també se l’ha volgut
anomenar salvatge. Una definició de Jaques Heer ens permet veure’l en el
65 Gloses populars, també recollides a Joan AMADES, Costumari... op. cit., p. 672.
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seu context mític i, alhora teatral:
«Els salvatges són criatures imaginàries que prenen relleu de
fantasmes molt antics: homes forts, d’enorme estatura, amb el cos
cobert sota una espessa capa de pell. Només es veien nues les seves
mans, els seus peus, el seu rostre. L’home salvatge viu i es refugia
en els boscos. No practica l’agricultura ni la ramaderia; no treballa
el ferro, ni la fusta. S’alimenta de gerds i carn crua. No sap parlar i,
evidentment, no coneix a Déu.
Aquests homes són posseïts per una bogeria tranquil·la (...)
Moltes vegades, aquests rústecs éssers, bojos d’amor, persegueixen
una donzella: per la seva violència, s’oposen doncs als cavallers,
campions de l’amor cortès. Se’ls acosa per capturar-los i domesticarlos, ja que, una vegada en captiveri, es sotmeten i tornen a la raó».66
És tan important el moment de l’any en el qual es situa la festa que roman
intacte entre els individus de totes les cultures que han conformat, des
del principi dels temps, l’idea d’occident. La cultura hel·lènica, situà
durant aquesta època de l’any els rituals al déu Dionís i, conseqüentment,
l’aparició dels concursos de tragèdies, comèdies i drames satírics atenencs.
Tanmateix, a Grècia, encara es duen a terme, en la mateixa època, similars
festivitats on apareix la natura antropomòrfica.
Es tracta del ball dels Vells de l’illa de Skyros. Els Geroi (Vells), van
vestits amb màscares que són simples pells de cabra amb dos foradets per
permetre la visió, i són un tipus de personatge que, malgrat el nom, està
ple d’energia i desbordat d’apetit sexual, en representació de l’ancestre
mític, procreador i protector. Sovint apareix deformat amb una gepa de
palla i sol portar un llarg bastó o fins i tot un fal·lus color rogenc, i va
carregat d’esquellots. Salta, balla, persegueix personatgs femenins que
l’acompanyen, les Korela, que antigament eren encarnades per joves
adolescents. Per tal d’apaivagar el furor sexual dels Geroi, la gent els
atonyina (d’aquí el gep com a amortidor de cops) i fingeixen morir per
ressucitar a l’acte. Rere el seu component burlesc, els Geroi representen
66 Jacques HEER. Carnestoltes i Festes dels Bojos. Barcelona: Ed. 62, 1988, pàg. 134.
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una sòbria síntesi de l’ésser humà, de la vida i de la mort. Aquesta dansa
de connotacions sexuals és agitada i fa sonar l’impressionant conjunt
d’esquellots que porten penjant a la cintura i que poden arribar a pesar 25
kg mentre que la Korela balla de forma graciosa amb un mocador a la ma.
Amb aquesta festa es representa, doncs, la religió universal de la vegetació,
de la saba, de l’esperma, que invoca el goig i ofereix als humans la
possibilitat de suspendre temporalment la seva estreta identitat personal.
Aquest «Dionís dels Pirineus», com l’anomena Francesc Perramón, a més
de ser una mimesi de la natura en el seu ritual de pas; a més de ser animal,
és home. Està al llindar entre l’infrahome i el superhome. Ens hauríem
d’estendre a Nietzsche per parlar d’aquests conceptes, i no era l’objectiu
d’aquesta publicació. El que sí que cal esmentar és la literatura popular
que se n’ha derivat. En Joan de l’ós és un conte popular estès per tota la
geografia europea. Ens parla d’aquell salvatge tranquil, fill de la relació
d’una dona i un ós. Un home d’una força sobrehumana heretada del seu
pare, per una banda, i d’una tranquil·litat, bellesa i raó heretada de sa
mare. Amb moltes variants arreu de molts països, les aventures de’n Joan
de l’ós67 són narrades per tradició oral per tal d’explicar la metàfora de la
comunió entre allò natural i allò cultural o en un context més filosòfic,
entre allò dioanisíac i allò apol·lini.
Tanmateix, i ja per concloure, cal esmentar que aquestes festes rurals del
culte al canvi estacional, a la resurrecció i a la cacera i recol·lecta, que en un
moment determinat van passar a celebrar-se en les comunitats més grans
d’individus, han sobreviscut fins als nostres dies gràcies, bàsicament, a
que l’Església va saber servar-les.
La crítica als espectacles festius del solstici d’hivern que es feien a
Barcelona durant la segona meitat del segle IV fou feta per un bisbe
exaltat, Sant Pacià. Aquest deixà una amarga ressenya a «De Ceruulus»
(Del Cérvol), en la qual arremetia contra la xerinola anual que hom
considerava escaient en disfressar-se de cérvol i que, fins i tot, els homes
es disfressaven de dones i a la inversa i, a més, cantaven cançons obscenes
67 Joan AMADES. Folclore Català. Rondallística. Barcelona: Selecta, 1974, pàg. 3-6.
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i eren aplaudits aquells que representaven millor els atributs d’aquest
animal.
Malgrat la consideració de l’escrit de Sant Pacià, no sembla que els
destinataris li fessin gaire cas, al contrari, el crític castrador es convertí
en un personatge tacitorun i esquerp i, en una obra posterior L’exhortació
a la penitència es referia amb aquests dolorosos termes al fet que no fou
escoltat:
«[...] la meva més gran temença, estimadíssims, és que en criticar els
hàbits dels qui es resisteixen a les meves amonestacions habituals,
els hagi ensenyat a pecar més que no pas a reprimir-se. Millor fóra,
tot seguint l’exemple de Soló, l’atenenc, silenciar els delictes greus
per tal d’extirpar-los, de tal manera que ens sentim incitats a fer
una cosa quan ens és prohibida. Crec que el meu recent Cérvol ha
aconseguit aquest resultat, que fossin majors les celebracions com
major el meu delit en proscriure-les. I tota aquella repressió d’un
vici tan sovint assenyalat i condemnat no l’ha extirpat, sinó que n’ha
augmentat la lúxuria. Desgraciat de mi! Quina és la meva culpa? Em
sembla que no sabrien fer el cérvol, si de primer jo no els n’hagués
ensenyat».68
Doncs bé, al concili de Toledo del 1663, es va provar, no d’eliminar la festa,
tal i com pretenia la cúria, sinó de moure-la. Si l’Església no va poder donar
fi a aquesta celebració exaltada del solstici d’hivern, el que va fer va ser
moure-la als dies abans de la quaresma, període de rigor i mortificacions.

68 Xavier FÀBREGAS. Op. cit.pàg. 24.
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Fig. 14. Reproducció del xaman de la cova de Trois Frères, al sud de
França. Ubiquem aquesta imatge durant el Paleolític Superior. Font de
la imatge: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/
Pintura_Trois_Freres.jpg
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Àngel Guimerà, entre ciutat i
natura69
Enric Ciurans (Universitat de Barcelona)

Àngel Guimerà és encara als nostres dies el dramaturg més preuat del
teatre català i les seves principals obres dramàtiques es representen de
manera més o menys continuada als nostres escenaris, singularment, als
teatres públics, encara que hi ha molt interès per algunes de les seves peces
més emblemàtiques per part de les productores privades. Cal d’entrada
assenyalar que el seu teatre només és representat en una petita part, perquè
molta de la seva producció resta inèdita pràcticament des de la seva estrena,
i molt rarament es representen aquestes peces que no conformen el nucli del
seu teatre més conegut i valorat pels directors escènics, la crítica i el públic.
Sigui com sigui, Guimerà encara és un autor d’actualitat i malgrat les moltes
coses que s’han escrit sobre la seva vida i la seva obra, hi ha escletxes que
permeten oferir-ne una perspectiva distinta, amb la voluntat d’aprofundir en
les claus del seu èxit més enllà de la seva època, i en la recerca d’una pregona
comprensió de les claus estètiques, ètiques i polítiques del seu teatre.
En la present recerca ens endinsarem en una perspectiva inèdita del teatre
guimeranià, cercant la presència de la naturalesa en la seva obra dramàtica.
Es tracta d’un estudi elaborat dins els projecte «La relació de les arts i la
naturalesa. Biologia i simbolisme a la Barcelona del 1900», en què plantejarem
un seguit de qüestions a l’entorn de la dialèctica establerta en la cruïlla dels
segles XIX i XX entre ciutat i naturalesa i, com s’expressa aquesta relació en
el teatre d’Àngel Guimerà.
69 Aquest text és una primera versió d’una recerca molt més àmplia i respon a la breu comunicació
que sota aquest títol vàrem presentar al Departament d’Història de l’Art el 18 de desembre de
2014.
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Fig. 15. Programa de ma de l’espectacle
Maria Rosa, d’Àngel Guimerà, amb direcció
de Rosa Novell, representat al Teatre
Principal, temporada 1984-1985 © Focus.
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Fonts i metodologia
La nostra anàlisi del teatre guimeranià parteix d’una lectura de la seva
obra dramàtica tot cercant aquells elements que situen els personatges
o les situacions dramàtiques en relació amb la naturalesa. Més enllà
d’aquesta lectura concreta on s’expliciten elements o formes naturals, ens
interessa comprovar com s’expressa en el seu teatre una temàtica molt
present durant aquella època, la relació entre la ciutat i la naturalesa que
palesen un canvi de paradigma en la societat catalana de finals del segle
XIX.
Hi ha dos models que ens serveixen de punt de partida: d’una banda
l’estudi Shakespeare i la Natura, de Rosa Maria Martínez Ascaso,70 on
s’estableix un marc metodològic que ens serveix per a la nostra recerca:
es tracta d’escatir com apareix reflectida la naturalesa al llarg de l’obra,
i al mateix temps, el paper que aquesta juga en l’imaginari guimeranià.
Per altra banda, també ens ha servit de model el projecte impulsat des
del 2013 per l’Ajuntament de El Vendrell, anomenat «Guimeravi», un
recital de textos sobre el vi acompanyats d’un tast de vins, a partir del
teatre i la poesia de l’autor que s’ofereix a biblioteques i centres culturals
de la zona.71 Aquesta iniciativa ens ha permès verificar com el món de la
naturalesa, concretament la verema, ocupa un lloc significatiu en l’obra
de Guimerà atesa la seva pregona relació amb el Penedès.
La recerca de Martínez Ascaso s’estructura en dos àmbits: per un
costat, l’enumeració dels elements de la naturalesa presents en l’obra
shakespeariana i, de l’altra, el lloc i el significat que la naturalesa ocupa
en el conjunt dels temes que centren la seva poètica. Malgrat no esmentar
Guimerà en el seu treball, l’autora sí que es refereix a un artista català de la
mateixa època, concretament, Antoni Gaudí, establint afinitats:72 «perquè
70 Rosa Mª MARTÍNEZ ASCASO. Shakespeare i la Natura. Inspiració i simbolisme. Barcelona:
Cossetània Edicions (Antines, 14), 2008.
71 Guimeravi: copes literàries de la collita Guimerà, recital i tast de vins coordinat per Neus Oliveras.
Biblioteca Pública Terra Baixa, Ajuntament de El Vendrell. www.elvendrell.net/agenda-1/457general/7347-biblioteques-amb-do-guimeravi-recital-de-textos-d-angel-guimera-sobre-elmon-del-vi [consulta: 15.12.2014].
72 Rosa Mª MARTÍNEZ ASCASO. Op. cit., pàg. 16.
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ambdós assumeixen la idea d’utilitzar massivament la Natura en la seva
concepció de les obres mestres. L’un i l’altre la van fer servir des de dos
punts vista: com a model superior, ideal, i, a més a més, pragmàticament,
ja que tots dos van bastir creacions amb els seus elements. No només els
inclouen en l’arquitectura dels propis projectes, sinó que també fan servir
flaixos de la Natura per decorar els seus treballs».
El que tractarem de mostrar en aquesta recerca és que en el cas de
d’Àngel Guimerà només es dóna un dels dos punts de vista exposats en la
comparativa entre Shakespeare i Gaudí: el teatre de Guimerà utilitza la
naturalesa com a element d’idealització però, en canvi, la presència dels
elements naturals en la seva obra és escassa, escadussera si es vol, no té
ni molt menys el protagonisme que li atorguen aquests autors universals
que esmentem.
El procediment per a verificar aquesta afirmació ha estat la lectura de les
43 obres dramàtiques que conformen el corpus dramàtic d’Àngel Guimerà,
assenyalant els passatges on s’esmenten elements de la naturalesa i
observar el paper idealitzat que tot sovint té la naturalesa en algunes de
les peces més emblemàtiques del dramaturg. Juntament amb la lectura
de les obres, ens hem interessat per la trajectòria vital de Guimerà i les
més que evidents al·lusions a la seva vida personal, que complementen la
nostra recerca.
L’edició de les obres de Guimerà que hem utilitzat és el volum d’Obres
Selectes, de l’Editorial Selecta, publicat el 1948, amb un pròleg de Josep
Maria de Sagarra.73 Aquesta edició aplega 29 de les 43 obres dramàtiques,
per la qual cosa la resta de peces les hem hagut de cercar en d’altres
edicions esparses, que a mesura que les esmentem anirem citant.
Finalment, citar els estudis i biografies que ens han servit com a punt
de partida per a confegir la nostra recerca. El treball més valuós que
coneixem sobre el teatre d’Àngel Guimerà és l’estudi de Xavier Fàbregas,

73 Àngel GUIMERÀ. Obres Selectes. Barcelona: Editorial Selecta (Biblioteca Perenne, 6), 1948.
[Pròleg de Josep Maria de Sagarra. Selecció, revisió i notes de Josep Miracle].
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Àngel Guimerà, les dimensions d’un mite,74 publicat a principis dels anys
setanta, i que esdevé un punt de referència ineludible per a tots els
investigadors. Del mateix autor considerem una referència obligada el
treball “Àngel Guimerà i el teatre del seu temps” publicat dins Història de
la literatura catalana, de Riquer, Comas i Molas.75 També volem esmentar,
el volum que aplega les actes del “Col·loqui sobre Àngel Guimerà i el
teatre català al segle XIX” que es celebrà a El Vendrell el 1995, i formava
part de la commemoració del 150è aniversari del naixement, el qual conté
assaigs que hem consultat per a la recerca.76 De la mateixa forma ens han
estat útils les aproximacions biogràfiques al dramaturg, en concret, les de
Josep Miracle77 i Josep Maria Junyent.78 Hem consultat d’altres llibres,
articles i programes de mà que complementen aquests, que esmentarem i
citarem en el seu moment.

74 Xavier FÀBREGAS. Àngel Guimerà, les dimensions d’un mite. Barcelona: Edicions 62 (Llibres a
l’abast, 91), 1971.
75 Xavier FÀBREGAS. “Àngel Guimerà i el teatre del seu temps”. a Martí de Riquer i Antoni Comas
i Joaquim Molas. Història de la literatura catalana (vol. 7). Barcelona: Ariel, 1986, pàg. 543-604.
76 D.A. El segle romàntic. Actes del Col·loqui sobre Àngel Guimerà i el teatre català del segle XIX.
Tarragona: Diputació de Tarragona
77 Josep MIRACLE. Àngel Guimerà. Barcelona: Aedo (Biblioteca Biogràfica Catalana, 13), 1958.
78 Josep Maria JUNYENT. Àngel Guimerà. Vida i obra. Barcelona: Millà, 1968.
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Fig. 16. Programa de ma de l’espectacle
En Pólvora, d’Àngel Guimerà, amb direcció
de Sergi Belbel representat a la Sala Gran la
temporada 2006/2007 © TNC.
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L’obra dramàtica d’Àngel Guimerà
Abans d’endinsar-nos en els exemples que configuraran el cos de la nostra
recerca és important establir les característiques bàsiques del corpus
dramàtic de Guimerà. Per fer-ho ens servirà de guia Xavier Fàbregas, que
al nostre entendre, va aconseguir donar les claus del teatre guimeranià.
Una de les primeres qüestions que es susciten en parlar de l’obra dramàtica
de Guimerà és el llenguatge emprat. Una llengua minoritària com la
catalana que no tenia el prestigi de les llengües de referència com l’espanyol
o el francès i que no comptava amb una gramàtica unificada, com molt
bé asssenyala Josep Yxart.79 La generació de Guimerà i Verdaguer, dins
el corrent romàntic que travessà tota la literatura europea de la segona
meitat del segle XIX, culminarem el procés endegat per la Renaixença
que suposà la lluita pel reconeixement del català com a llengua de
cultura, tal i com assenyala Ricard Torrens: «És així com la literatura
nacional catalana té els fonaments moderns en els escriptors romàntics
de la Renaixença, els quals es poden considerar com els clàssics catalans
moderns si al terme clàssic se li dóna el valor de referència obligada a les
activitats de classe, és a dir en els espais de docència i de l’acadèmia». 80
El teatre de Guimerà patí, en aquest sentit, una evolució que assenyala
Fàbregas, tot citant a Yxart, des d’uns inicis en que usa un l’exic arcaïtzant
procedent de la poesia jocfloresca fins arribar a una acceptació de les
innovacions sintàctiques, lèxiques i ortogràfiques que propugnaren els
escriptors del grup de L’Avenç. Però, sens dubte la innovació formal més
destacada a càrrec de Guimerà fou la inclusió del decasíl·lab, enlloc de
l’heptasíl·lab en el drama romàntic català, superant així el clixé fixat per
Frederic Soler.81
79 «Per aquells anys en què el poeta començà, esclataren les grans dissensions entre els literats a
propòsit d’alguns punts de la filologia i ortografia que encara no han tingut solució unificadora.
Inclinat per temperament a les innovacions, Guimerà anà deixant los arcaismes, i com altres
escriptors ja autoritzats, ha contribuït a escurçar la distància entre el llenguatge usual i el
literari». Josep YXART. Entorn de la literatura catalana de la Restauració. Barcelona: Edicions
61 i La Caixa (MOLU, 42), 1980, pàg. 218.
80 Ricard TORRENS. “Per què l’Any del Segle Romàntic” a Avui (Cultura i Espectacles). Barcelona:
diumenge, 7 de maig de 1995, pàg. B4.
81 Xavier FÀBREGAS. Àngel Guimerà... Op. cit., pàg. 22.
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Pel que fa als models, Fàbregas estableix dos tipus d’influències: d’una
banda, els autors catalans que l’havien precedit, i tot adoptant el català
com a llengua culta, assenyalaven el camí d’una dramàtica que tot just
s’incorporava a les corrents europees, Conrad Roure, Frederic Soler i
Eduard Vidal i Valenciano, i que conformen la primera generació de
dramaturgs que escriuen plenament en català, malgrat no haver nascut
gaires anys abans que Guimerà. En la dècada dels setanta es buscà assolir
un drama realista català, de la ma de Soler, encara que com escriu Fàbregas,
no s’hi arribà fins molt més tard, a inicis dels anys noranta.82 Però, més
que el drama realista, la primera influència seriosa del teatre guimeranià
fou la tragèdia romàntica, que ja conreà Víctor Balaguer, encara que les
seves tragèdies foren concebudes com a exercicis literaris.
Però molt més decisiva, en aquest sentit, fou la influència estrangera, i
particularment, francesa, a la recerca d’una tragèdia romàntica europea,
universal, tal i com ens recorda Fàbregas:83 «El mite d’Europa, tal i com
l’havia definit al prefaci de Les burgraves (1843), pren cos d’una manera
plena a l’obra guimeraniana. L’autor intenta d’arribar a l’universal sense
passar pel particular, operant per via de síntesi».
En l’etapa de plenitud del teatre d’Àngel Guimerà esdevé una síntesi dels
corrents realistes i romàntics. Els sainets costumistes que introdueix
després d’escriure un seguit de tragèdies romàntiques li permeteren
assolir aquest equilibri que prefigura en l’anomenada trilogia de la
violència, formada per En Pólvora, La festa del blat i Terra Baixa, que obre
el gran període del seu teatre, conformat per aquesta darrera peça, Maria
Rosa i La filla del mar. Les claus segons Fàbregas foren: «Una visió del
món i dels homes eminentment romàntica s’enquibeix dins un esquema
realista, adopta el seu llenguatge, i se’n presenta com una solució personal
del dramaturg que, durant anys, ha temptejat el camí, ha realitzat avanços
82 «L’assumpció del realisme en el nostre teatre, no s’esdevé de manera plena fins a l’estrena de
Sogra i Nora de Josep Pin i Soler, el 1890. Aquesta data és prou tardana perquè algun crític
inventariï Pin i Soler dins els corrent naturalista, però l’adscripció peca d’exagerada i fou
rotundament negada pel mateix autor». Xavier FÀBREGAS, “Àngel Guimerà i el teatre del seu
temps” a M. de Riquer, A. Comas i J. Molas. Història... Op. cit., pàg. 553.
83 Íbidem, pàg. 579.
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i retrocessos en direccions diverses, fins a assolir una forma expressiva
que satisfà plenament les seves necessitats en aquestes tres obres».
Després dels grans monuments del repertori guimeranià, les obres que
escriví a partir de 1900 mai assoliren l’acceptació, la grandesa ni la
categoria artística d’aquestes. Tant és així que l’eclecticisme que defineix
la resta de la seva producció es veu interrompuda pel retorn a les formes
que conreà en les primeres etapes, cercant un nou gran èxit que mai més
es produí.
Per últim, la biografia d’Àngel Guimerà esdevé una font principal per a
comprendre la seva obra, com han observat els estudiosos. Com és conegut,
Guimerà va néixer a Santa Cruz de Tenerife i els seus pares es casaren
uns anys després del naixement del poeta quan ja vivien a Catalunya,84
cosa que provocà en el jove Guimerà més d’un maldecap per causa de la
rigidesa moral de l’època, donat que la mare en reclamà el reconeixement
a les autoritats eclesiàstiques canàries el 1850, quan Guimerà tenia cinc
anys. A finals de 1853, la família es traslladà a El Vendrell, i a partir
d’aquest moment inicià una nova vida, marcada a l’inici pel casament dels
seus pares i el reconeixement, de nou, dels fills, en aquest cas per part
del pare, el 1854, enmig d’una greu passa de còlera que va provocar un
greu trasbals ciutadà, als pocs mesos de la seva arribada. Tots aquests
fets, sumats a les experiències sentimentals frustrades del jove poeta, en
especial la relació amb Maria Rubió, a les que ens referirem més endavant,
es veuen reflectides en la seva obra poètica i dramàtica, i són un element
essencial per a la seva interpretació.

84 «És un fet provat que Agustí i Margarita van viure sota un mateix sostre en companyia de llurs
fills, però s’ignora si el determini de viure en família el van prendre abans o després de ser
pares. Pel que ací interessa, ens hem de situar en l’any 1844. Agustí era prou gran aleshores per
saber el que es feia: tenia trenta-dos anys; i Margarita no era tampoc cap nena; en tenia trenta.
L’un i l’altre eren conscients de llurs actes. De llur unió van néixer dos fills els quals van criar,
alimentar i educar como tales hijos, con la decencia propia de su clase, com documentalment
asseguren testimonis» J. Miracles. Àngel Guimerà... op. cit., pàg. 74.
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Etapes del teatre guimeranià
Després d’aquesta breu caracterització del seu teatre ens centrem en les
etapes del catàleg, tot partint de la classificació feta per Xavier Fàbregas,
amb una petitíssima variació que tot seguit explicarem. L’estudiós fixà cinc
etapes del teatre guimeranià,85 que ens serviran per observar la relació que
establí amb la naturalesa i en la dialèctica camp-ciutat, que al capdavall
és el que proposem en la nostra recerca, sense saber a priori la rellevància
d’aquesta temàtica en el conjunt de la seva obra.
La primera etapa (1879-1890), plenament romàntica, abasta sos obres
inscrites dins l’esperit romàntic que defineix com «Predomini absolut del
corrent històric-romàntic».
La segona etapa (1890-1900), està formada per catorze peces, molt
heterogènies però que cerquen inserir la presència de trames realistes dins
un esquema encara romàntic, i que dugué a Guimerà a la plenitud artística.
Els principals títols del seu repertori es situen dins aquest segon període.
La tercera etapa (1900-1911), composada per setze obres, no es defineix per
un estil sinó per l’eclecticisme, la recerca de noves formes dramàtiques
que van del modernisme de caire simbolista fins al realisme cosmopolita,
amb la inclusió de tragèdies romàntiques.
La quarta i darrera etapa (1917-1924) –nosaltres fusionem les dues darreres
etapes del seu teatre, en una de sola–, la conformen set obres, la darrera
de les quals Per dret diví, fou acabada per Lluís Vila i que, com assenyala
Fàbregas, pot incloure’s dins aquesta etapa que es caracteritza per la
manifesta decadència de les seves creacions que tracten de recuperar els
esplendors del passat.
En total, el corpus guimeranià està format per 43 obres que es poden
agrupar per gèneres: vint-i-tres drames, catorze tragèdies, dues comèdies
(sainets), tres monòlegs i una peça que Fàbregas qualifica com a Llegenda,
La santa espina. Pel que fa a l’adscripció dins un corrent estètic, trobem
que dinou obres s’identifiquen com a romàntiques, mentre que nou són
85 Xavier FÀBREGAS. Àngel Guimerà... op. cit. pàg. 36-42.
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considerades realistes, sis són definides com «romàntic amb elements
realistes» i la resta s’inscriuen en el simbolisme, modernisme i naturalisme.
A partir d’aquí ens centrarem en la lectura de cadascuna de les obres
seguint les quatre etapes de la producció guimeraniana, tot cercant la
presència de la naturalesa i la dialèctica camp-ciutat que s’hi estableix.
Primera etapa
Les sis obres que conformen aquesta etapa primerenca del teatre d’Àngel
Guimerà, que abasta la dècada de 1880 fins el 1890, són totes elles
tragèdies romàntiques de caràcter històric, excepte la darrera, La boja,
que inaugura la nova mirada, ajustada al plantejament del romanticisme
francès. Són tragèdies que excepte Mar i cel, no són representades des de
la seva llunyana estrena i es defineixen per la visió històrica i evoquen,
de lluny o de prop, el teatre de Víctor Hugo.86 Tanmateix, Fàbregas
assenyala un altre influència important per aquesta primera etapa del
repertori guimeranià, el dramaturg italià Pietro Cossa, considerat un pont
entre el plantejament romàntic d’Hugo i els nous corrents del naixent
naturalisme, se’l considera un autor burgès, liberal i anticlerical.87 Com el
primer Guimerà, les obres que conformen el teatre de Cossa, són de tema
històric, amb els títols com Nerone, Messalina o Giuliano l’apostata, totes
elles escrites a la dècada del 1870. Veiem com en aquesta primera etapa la
naturalesa apareix expressada en el teatre d’Àngel Guimerà.
Gala Placídia
La natura en aquestes obres té una presència testimonial i es circumscriu
pràcticament al paper d’un decorat. Així, Gala Placídia (1879) la primera
obra que escriví Guimerà, transcorre a ciutat i a Palau, aquest darrer ubicat
enmig d’un bosc feréstec prop del Llobregat. Les referències a la naturalesa
86 A propòsit d’aixó escriu Josep Maria de Sagarra: «Si haguéssim d’emparentar el nostre don
Àngel amb un gran autor europeu, fatalment pensaríem en la figura de Víctor Hugo. Quan
Guimerà va escriure els seus primers poemes i quan va embastar les primeres tragèdies,
segurament ambicionava els terratrèmols i les tempestats produïts pels Miserables i la Légende
des Siècles o Hernani» Josep Maria DE SAGARRA. “Pròleg” a Àngel Guimerà, Obres Selectes...
op. cit. pàg. XVI.
87 Silvio D’AMICO. Historia del Teatro Universal, (vol. III), Buenos Aires: Lisada, 1955, pàg. 230.
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són descripcions de paisatges com la que fa el got Sigeric que cerca venjar
el seu pare (Acte I. Escena II)88: «Pels camps de Gàl·lia perfidiós he creuat;
los boscos verges la llarga serp de ton estol dragaren; los troncs dels arbres
esllomats se veien del refrec al passar, i escuts polsosos jaient trobava ací
i allà en la terra, semblant escates de la serp caiguda». En el segon acte
(Acte II. Escena II) Varogast li descriu a Sigeric l’emboscada en què el
seu pare fou mort per Ataülf, on la naturalesa hi és ben present:89 «... i va
semblar que al retrò de la brega mai sentida, separaven del coll com dues
ones les branques i el fullam; a doll corria la sang per laiguavés; i els cops
semblaven de les maces i escuts, en bosc d’alzines tasca de llenyaters».
Roma és l’enemic comú, la ciutat del mal, que cal combatre amb totes les
forces i que, fins i tot, ajorna per un moment l’ànsia de venjança de Sigeric
vers Ataülf, fins el punt d’exclamar (Acte III. Escena II):90 «Quan vinga
l’hora ja us cridaré, i no és lluny. Llavors ni marca deixarem sobre el món
d’aquesta inica ciutat del mal que amb sa fator nos mata. Una fossa obrirem
digna de Roma i amb nostre peu hi esborrarem lo rastre». Apareix, doncs,
la ciutat com a lloc del mal, malgrat que el context històric de l’obra limita
qualsevol altre lectura i, en definitiva, la naturalesa esdevé un marc on
situar la història.
Judith de Welp
A Judith de Welp (188) el bosc acompleix un paper central de la trama,
doncs la trobada entre el rei Carles i Brunegilda, trama principal de l’obra
es produeix al bosc mentre ell caça, tal i com li explica ella a Judith, la mare
del rei (Acte I. Escena XIII):91 «Jo era deixeble al monestir de Súria... Qui
llavors en la terra més gojosa! Per mi cantaven los ocells del claustre, per
mi les flors en lo verger s’obrien! Més una tarda uns caçadors vingueren, i
el més jove i hermós, sobre ma cara los ulls posà tot fixament i tristos, i des
d’aquell instant ja per mi sola ni s’obria la flor, ni l’au cantava; que ell cada
jorn venia de cacera...». Els dos enamorats, al capdavall germans, centren
88 Àngel GUIMERÀ. Obres Selectes... op. cit, pàg. 7.
89 Íbidem, pàg. 37.
90 Íbidem, pàg. 64-65.
91 Íbidem, pàg. 102.
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la història que culmina amb la mort dels seus pares, els enfrontats Judith
i Bernard, en uns escenaris de palau i, en el darrer acte a la sagristia del
monestir de Sant Serni. La naturalesa encara és menys present que a
l’anterior obra, un decorat, que juga un paper clau, però que no admet cap
altre lectura.
El fill del rei
Lo fill del rei (1886) segueix el mateix esquema que les anteriors tragèdies
i la naturalesa esdevé un mer decorat de les passionals disputes que s’hi
plantegen. Dins l’esquema tràgic destaca la figura central del bufó –
Guimerà l’anomena joglar– Bernadot, hereu del tron, i que es sacrifica
a favor dels enamorats que centren el relat, Teudia i Lionell. Aquest li
espetega al seu pare, el rei Gontram, que fins a leshores no sap que és el
seu fill (Acte I. Escena II):92 «Sí, més nosaltres som reis de lo creat: tenim
la pensa; sabem que és bé i que és mal; per nostra gràcia fins Déu es va
fer home. Tot és nostre en mars i terres: los estels que ens guaiten son per
nostre servei gegants antorxes, som reis del món; som més perfets que els
àngels, som a imatge de Déu! les orenetes... Oh, mon senyor, que bones en
la taula!».
A l’obra es descriuen diferents escenes de caça,93 competicions de força i
destresa dels cavallers relacionats amb la cacera, i la lluita entre l’home
i la bèstia (Acte I. esena IX):94 «...L’he trobada dessagnant-se; m’hi he
acostat, i ella a mi; tots dos per terra hem rodolat; més jo, jo l’abraçava
pel coll!... M’ha mossegat; però la llengua li he retorçut; i prou. I aquí
us la porto...». Bernadot es refereix a un llop, presagi, si es vol, d’un dels
moments culminants de tot el teatre guimeranià.
Al segon acte, el jobe Lionell, enamorat de Teudia, expressa els seus
neguits al rei Gontram, que s’oposa al seu amor, tot utilitzant un seguit de
metàfores (Acte II. Escena VII):95 «...Un mot vostre duria el cel.. Més vos...
92 Íbidem, pàg. 173.
93 Íbidem, pàg. 181-183.
94 Íbidem, pàg. 191.
95 Íbidem, pàg. 213.
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Si a la vellesa hi sou com un arbre mort! Què sap d’estimar qui sense estimar
viu! Vós sou la pedra que el temps fa rodolar», al que li respon el rei: «...Sóc
malvat, arbre mort, al pit tinc cendres!».
Quan el rei Gontram anuncia el nom del seu successor, el fill que pensava mort,
el bufó Bernadot, en el seu paper de babau, pronuncia les següents paraules en
contemplar-se en un mirall (Acte II. Escena III):96 «Ah! Déu, Déu implacable;
que canvies tot en lo món i enllà; que fas les races d’esclaves lliures; que soterres
tronos; que trasmudes los rius i les muntanyes i fins del sol rostres i les estrelles...
i aquest cos desnarit me’l deixes ara!». Al final Bernadot es dóna mort per a
fer possible el casament entre els dos enamorats, Lionell i Teudia, que havien
acceptat el seu paper de príncep hereu i renunciaven al seu amor per a què
Bernadot es casés amb Teudia. Ella el besa en el darrer instant alleugerint el
seu darrer patiment, culminant l’escena romàntica i tràgica, plena de tòpics a
l’ús.
Mar i cel
La quarta tragèdia que escriví Guimerà significà el seu primer gran èxit i una
de les obres que actualment encara s’escenifiquen del seu repertori. Mari cel
(1888), fou qualificada per Josep Palau i Fabre com una de les úniques tragèdies
escrites en llengua catalana, juntament amb Nausica, de Joan Maragall i
Antígona, de Salvador Espriu, alfirmant el següent: «Mar i cel era una obra
directa. Deia el que volia dir, amb una perfecta claredat per a l’espectador. La
tragèdia de Blanca, heroïna de Mar i cel, rau en el fet d’haver estat forçada pel seu
pare, Carles, militar despòtic, a seguir la via religiosa, que no sentia. Havent-la
volgut desviar de l’amor humà, per una mena d’egoïsme o gelosia inconfessats,
provoca en Blanca un amor de caràcter excepcional, que les circumstàncies,
també escepcionals, contribueixen a atiar, i que origina la catàstrofe. Hi ha, per
tant, bàsicament, un problema de llibertat, entenedor per a tothom. La grandesa
de Mar i cel, encara avui, està en el poder de convicció que demostra Guimerà,
dramaturg, per a fer-nos creure, amb dos o tres escenes breus, en la veritat
d’aquell amor abassegador, i el pas sobtat de la indiferència a l’abrandament».97
96 Íbidem, pàg. 245.
97 Josep PALAU I FABRE. El mirall embruixat. Palma de Mallorca: Editorial Moll (Raixa, 58),
1962, pàg. 24. [En l’edició definitiva de l’assaig, Palau amplia el nombre d’obres catalanes que
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Mar i cel esdevé la primera peça del repertori guimeranià totalment
reconeixible. D’una banda, els dos protagonistes, Blanca i Saïd, expressen
una part de l’imaginari del seu autor; de l’altra, l’estructura romàntica és
totalment respectada però l’assoliment d’un clímax potent la converteix
en una tragèdia, que obre les portes a creacions posteriors, a partir d’un
triangle molt ben definit, en aquest cas els dos protagonistes i el pare
d’ella, Carles, que esdevé el gran obstacle i el mecanisme que provoca el
tràgic desenllaç.
També al nivell que ens interessa, la naturalesa ocupa un paper més
important que no pas les primeres peces. És evident que el mar és el gran
decorat de la història, però tanmateix l’aspiració de Saïd de fusionar-se
amb ell, aquesta imatge de llibertat que comporta l’oceà, és nova en l’obra
de Guimerà. Sovintegen les referències a animals marins, especialment,
els taurons i els dofins, com dues cares del mar, tothora presents al llarg
de la trama.
El primer esment a la naturalesa com a aspiració a la llibertat, el trobem
en l’evocació de Blanca quan recorda l’estada al convent on la ingressà el
seu pare (Acte. Escena V):98 «Des de l’hort als aucells jo prou que els veia
pujar al mur i emprendre la volada, i em deia tot seguit: què deu haver-hi
més enllà de l’eix vedat, que al fugir canten?». De forma paral·lela, Saïd,
el pirata salvatge i noble alhora, expressa la seva ànsia de llibertat quan
exclama (Acte I. Escena XIII):99 «Oh, l’aire de la mar!... Ella és ma vida!».
Guimerà condueix amb mà mestre la trama que acabarà per unir les dues
ànimes que aspiren a una llibertat absoluta que els hi és privada, per motius
ben diferents. Saïd, el pirata mestís, fill de cristiana, esdevé un alter ego
del propi Guimerà, mestís en terra catalana, imatge de l’ésser marginat
que nodreix els millors protagonistes del seu teatre (Acte I. Escena XV):100
«I la mare em va dir: Los que mataren a ton pare, traïdors, fill de ma vida,
poden ser considerades tragèdies: Vegeu: J. PALAU I FABRE, Obra literària completa II. Assiags,
articles i memòries. Barcelona: Galàxia Gutenberg-Cercle de Lectors, 2006. pàg. 155-249.
98 Àngel GUIMERÀ. Obres... op. cit.. pàg. 282.
99 Íbidem, pàg. 294.
100 Íbidem, pàg. 297-298.

59

també a mi em mataran; de la moresca raça que els ha enriquit, ni rastre en
volen. Sents els taurons com salten i capbussen, farts, boteruts, jugant amb
los cadàvers? Si et salvessis, mon fill, oh, venja’ns! venja’ns!...».
Blanca, per la seva part, obligada a abraçar una vida religiosa, descobrirà
l’amor i la passió soterrades, tal i com expressa en unes paraules que, mercès
a la genial composició d’Albert Guinovart, a partir de l’adaptació de Xavier
Bru de Sala, es transforma en el cèlebre Per què he plorat, de l’exitós musical
de Dagoll Dagom (Acte I. Escena XIX):101 «I el pare em creu dormida... i...
estic folla! Senyor, Déu Meu! Jo et veig des de l’altura beneint a ta esclava.
Com tremolo! Serenem-nos... Oh, el sento! Qui diria que respiri esta fera
com mon pare! Mes deu morir. Aquí el punyal. (Agafant un dels punyals
penjats del mur). Lo monstre m’ha fet plorar! Perdó, Déu meu! [...]».
Tot arribant a Alger, de nou Saïd, crida ben fort la seva aspiració a la llibertat
(Acte II. Escena XV):102 «Dau-me les ones eternament alçant-se entre la
terra i mon vaixell! Oh, com muntanyes vinguen! Més la terra jamai!».
La revolta dels cristians provoca un tomb en la situació i marca el destí
final de la parella. Blanca, tot defensant el camarot on hi ha Saïd, mostra
la desesperada situació d’aquest amor totalment impossible, condemnat al
fracàs absolut. La fi apoteòsica que dissenyà Guimerà expressa de manera
fefaent l’aspiració a la llibertat d’ambdós éssers inadaptats, marginals, en
definitiva, genuïnament guimeranians (Acte III. Escena XII):103 «SAÏD: Al
mar! BLANCA: Al cel! (Se llencen al mar abraçats. Carles ha caigut al mig
de l’escena de genolls)». Com escriví Xavier Fàbregas, fent referència a una
anècdota succeïda arran de l’estrena de l’obra, Mar i cel sembla més una
tragèdia shakesperiana que no pas inspirada en el romanticisme francès
decimonònic i els seus epígons.104
101 Íbidem, pàg. 302.
102 Íbidem, pàg. 330.
103 Íbidem, pàg. 365.
104 Escrivia Fàbregas: «Arran de l’estrena de Mar i cel l’actor castellà Rafael Calvo comentà en
sortir d’una representació: Esa es una obra inglesa; dudo que tuviera el mismo éxito en Madrid.
Naturalment Mar i cel no és una obra anglesa, però de totes les de Guimerà és la que, sense
deixar d’ésser fidel als procediments romàntics, hom troba més apropada a Shakespeare,
un dels grans models que el nostre dramaturg acceptà de grat». Xavier FÀBREGAS. Àngel
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Rei i monjo
L’èxit de Mar i cel, refermà la voluntat d’escriure dins els registres
romàntics de Guimerà, i la següent obra així ho demostra. Rei i monjo
(1890), malgrat no aconseguir transcendència com a obra dramàtica,
esdevingué un moment important en la trajectòria del dramatur, doncs es
veié envoltada per la polèmica. Frederic Soler, en aquell moment director
del Teatre Català amb seu al Romea, va acusar de plagi a Guimerà,
perquè segons ell, havia copiat el seu text El monjo negre, estrenat el
1889, dos mesos abans que la tragèdia de Guimerà. A la fi es demostrà
que les acusacions eren totalment falses i el plagi s’havia produït en sentit
contrari. Guimerà anuncià que no tornaria a estrenar al Romea mentre
Soler en fos el director. El relleu en la cúspide del teatre català estava
servit.105
A Rei i monjo, la naturalesa torna a esdevenir un simple decorat i és
inexistent la dialèctica camp-ciutat, donada l’ambientació medieval on
transcorre la trama. La història s’organitza com és habitual en l’autor a
l’entorn d’un triangle, en aques cas format pel protagonista, el rei monjo,
Ramir, la seva esposa, Agnès, i un cavaller, antic promès de la reina,
Galín. Les al·lusions a elements de la naturalesa són força escasses al llarg
de l’obra. Com en les peces anteriors a Mar i cel, les metàfores que fan
referència a passions amoroses, utilitzen imatges de la naturalesa, com
succeeix en aquest fragment d’un monòleg de Ramir, on expressa una
pregona inquietud vers l’amor que sent per l’Agnès i, finalment, el desig
d’abandonar la seva esposa per retornar al convent al qual renuncià per
convertir-se en rei (Acte II. Escena VII):106 «Ella mereix un home que
l’estimi; que l’amoixi com tórtora als seus braços... Jo l’estimo, jo; i no
cap més home! I ella a mi em vol; ino vol pas cap altre! Si jo em tanqués
lo cel... me l’enduria com un gavell de flors a la boscúria lo més lluny de
tot ser, esborronant-me...». El tràgic desenllaç, molt allunyat de l’emoció
Guimerà... op. cit. pàg. 54.
105 Per ampliar en aquest episodi vegeu: Francesc FOGUET. “Batalla e monjos. Nota sobre la
polèmica entorn de Rei i monjo d’Àngel Guimerà i El monjo negre de Frederic Soler” a D.A., El
segle romàntic... op. cit. pàg. 135-154.
106 Àngel GUIMERÀ. Obres... op. cit. pàg. 414.
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aconseguida a Mar i cel, no introdueix elements de la naturalesa.
La boja
La boja (1890) tanca la primera etapa de la producció dramàtica d’Àngel
Guimerà. En aquesta ocasió, els fets tràgics es situen a mitjans del segle
XIX, i, per tant, s’allunyen del caràcter històric de les peces anteriors.
L’argument es situa en un ambient miner i palesa la voluntat del
dramaturg d’introduir les trames en el present històric, incidint de ple en
una estètica realista, que anirà treballant en peces posterior. En aquest
cas, el triangle amorós convencional es planteja a partir de Joana, la Boja,
un ésser marginat i marginal, que cau enamorada d’un ermità, Germà
Albert, que viu apartat del món per haver comès dos assassinats, el del
seu germà i la dona que estimava i el traí amb ell. El darrer vèrtex del
triangle el conforma un miner, en Damià, enamorat de Joana, que a la
darrera escena ferirà moralment a l’ermità, que morirà abraçat a Joana en
una escena final, catastròfica, seguint tots els tòpics del gènere, inclòs el
casament dels infortunats per part del mossèn.
Un element destacat de la peça l’assenyalà Mari Carme Bernal, qui
relaciona el personatge de la Boja amb la malaltissa dependència de la
mare que experimentà Guimerà al llarg d’una bona part de la seva vida i
que expressa a través de personatges que sublimen l’amor maternal, com
confessa la Boja a la darrera escena del primer acte107. Un altre element
biogràfic interessant que apareix a l’obra és l’epidèmia de còlera que
contextualitza la trama i, ens records la que patí el propi Guimerà i la seva
família només arribar al principat, quan era un nen de vuit anys.
Pel que fa a la presència d’elements de la naturalesa, cal consignar que
durant diverses escenes del primer acte, els miners escorxen un conill i el
cuinen fent un arròs (Acte I. Escenes VI a X), palesant el gir realista que
experimenta el teatre de Guimerà a partir d’aquest moment i que atorgarà
un paper més important als aspectes de la naturalesa i a la dialèctica
107 «Així, a la boja, la Joana retroba l’equilibri quan adopta un fill d’una companya de la mina que
ha mort» Maria Carme BERNAL. “El motiu de l’origen en l’obra dramàtica d’Àngel Guimerà i
la relació amb la construcció del propi mite” a D.A. El segle romàntic... op. cit., pàg. 69.
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camp-ciutat.
Aquest fet ja es fa evident des de la descripció de l’escenari en el primer
acte.108 Els diàlegs estan farcits de referències a elements naturals, en
especial, relacionats amb el món de les mines. L’aparició del conill que
cuinaran els miners esdevé una metàfora de la mort humana com expresa
Blasi en el seu parlament, tot referint-se a una víctma de l’epidèmia (Acte
I. Escena VI):109 «Qui ho diria que mort l’Andreu i aquest conill miressin
igual, igual! Mare de Déu!».
Abans de conèixer a l’ermità, Joana, expressa els seus retrets vers un
home que viu sol i utilitza la imatge del llop per explicitar com arriba a
ser de salvatge algú que viu a la soledat de la cova (Acte I. Escena X):110
«Fa malícia un home com aquest. Ves amb què gosa! Patint de fred i de
gana. Sol, sol sempre! Treieu-me’l del davant: jo em moriria. Ves si es
posa malalt! Si no que vinguen a socorre’l els llops...». Eix retret contrasta
amb la dolçor amb que després tracta a l’ermità a qui relata la seva trista
existència, orfe i arreplegada per un vell cec, quan aquest morí va créixer
treballant amb els animals a diverses cases de pagès, envoltada d’homes
que al seu parer pertanyen a un inframon (Acte I. Escena XV):111 «Me van
prendre després en altra casa d’allà als voltants, i ja vaig ser més d’una:
vaquera me van fer! Jo no m’hi veia: no era tot u, manar garrins o vaques!
I sempre aixís pujant, fins avui dia que mano... homes: i tant poc ells valen
que quan hi penso crec que he anat a menos».
La mort planeja al llarg de tota la tragèdia, puix l’epidèmia de còlera és
una amenaça per a tots. Enmig d’aquest ambient, neix l’amor entre els dos
protagonistes, un amor condemnat d’antuvi al fracàs, però que significa
una esperança que d’entrada rebutja Germa Albert tot dient-li a Joana (Acte
108 «Interior d’una cova. A la dreta dues obertures: la de primer terme fa de finestra; la de segon
terme és l’entrada a la cova. A l’esquerra, una llar feta de roques. Al fons lo jaç de l’anacoreta
format de fulles i arrels. Sobre el jaç, en un forat de la roca, una senzilla imatge amb una llàntia
encesa al peu. Per l’escena pedres escampades en les que s’hi puga seure. És al caient de la tarda»
Àngel GUIMERÀ. Obres... op. cit., pàg. 455.
109 Íbidem. pàg. 471.
110 Íbidem. pàg. 476.
111 Íbidem. pàg. 490.
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II. Escena IX):112 «Mira’t, d’aquí en avant, quan entre els boscos, o fent camí
al treball me vegis, fuges sens dir-me ni un sol mot: i a aquella cova no t’hi
acostis mai més: ni que et diguessin que m’estava morint. Tu allà amb ta
colla bogejant, sent feliç a ta manera, vivint al dia com l’aucell que canta.
Jo, com llagart, fugint dintre la terra de la vista dels homes; consumintme, matant-me poc a poc; tota ventura ofegant-la al brotar. La papallona
clavada d’una agulla és la meva ànima!».
En el darrer acte, Joana explicita la voluntat de vuire lluny de la societat
humana, com l’ermità, com a ésser marginat que accepta el seu destí, tot
rebutjant la possibilitat d’acceptar a Damià com a marit, tal i com li proposa
Mossèn Jordi (Acte III. Escena V):113 «Jo no estimo al Damià. Jo quan em
curi (Mira a Mossèn Jordi a veure si creu que ella es curarà) que em curaré,
si, em curaré; vull sola viure lluny del poblat, dintre d’una penya i avorrint
a tothom: igual que ell...». La catàstrofe final certifica l’esperit romàntic de
la peça, amb aquest gir significatiu que suposa la trama centrada en gent
del poble.
Conclusions de la primera etapa
Com hem pogut observar, la presència de la naturalesa en aquesta primera
etapa del teatre d’Àngel Guimerà, es circumscriu en bona part a ser un
mer decorat de les situacions dramàtiques plantejades. Tot i així, podem
observar alguns elements que posteriorment es desenvoluparan a la
següent etapa de plenitud: l’aparició d’un seguit de personatges marginats
que viuen apartats de la societat, que reprodueixen l’esquema que repetirà
amb èxit posteriorment, i l’ús de la naturalesa com a metàfora per tractar
temes amorosos. Com molt bé observa Fàbregas, malgrat estar concebudes
com a tragèdies, a excepció de Mar i cel, cap de les obres d’aquest primer
període pot ser considerada, des de l’òptica actual, una tragèdia veritable.

112 Íbidem. pàg. 514.
113 Íbidem. pàg. 538.
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Fig. 17. Programa de ma de l’espectacle
Maria Rosa, d’Àngel Guimerà, amb direcció
d’Àngel Alonso representat a la Sala Gran
la temporada 2003/2004 © TNC.
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El Modernismo de Raimon Casellas
como herencia filosófica de
Schopenhauer
Sergio González-Crespo (CSIC)

«Cualquiera que sea la antorcha que encendamos y cualquiera que
sea el espacio que puede alumbrar, nuestro horizonte permanecerá
constantemente rodeado por una profunda noche».
Arthur Schopenhauer114

Introducción
En un artículo anterior115 mostramos como el positivismo/materialismo,
que era la forma de pensamiento predominante en la Inglaterra de finales
de siglo XIX, entró en una profunda crisis. Una serie de intelectuales de
ámbitos diversos, tales como el naturalista Alfred Russel Wallace (18231913) y la escritora George Eliot (1819-1880), adoptaron una postura
crítica respecto a la suficiencia del positivismo/materialismo como vía
para conocer la realidad. Por ejemplo, Wallace planteó que, de la misma
manera que para una eventual «raza de personas ciegas» la facultad de la
visión sería inconcebible, no habría que descartar la existencia de «otras

114 Cita tomada de Ana Isabel RÁBADE OBRADÓ. Conciencia y dolor. Schopenhauer y la crisis de la
Modernidad. Madrid: Trotta, 1995. pàg. 67.
115 Sergio GONZÁLEZ-CRESPO; Teresa-M SALA. “Planteamientos antimaterialistas en la
Inglaterra de finales del siglo XIX y su vigencia en la actualidad”. En Pere CAPELLÀ; Antoni
GALMÉS (eds.). Arts i Naturalesa, Biologia i Simbolisme a la Barcelona del 1900. Barcelona:
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2014.
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formas de sentir superiores a las nuestras»116. En esta línea, Wallace
consideraba el espiritismo como una actividad científica y participó en
séances en las que incluso llegó a creer contactar con el espíritu de su
madre fallecida hacía cinco años117.
Por su parte, Eliot en su novela Middlemarch describió de manera poética
la incapacidad del ser humano a la hora de entender el mundo:
«Si percibiéramos y sintiésemos con intensidad la vida humana
ordinaria en su conjunto, sería como si oyéramos crecer la hierba
y los latidos del corazón de una ardilla, y moriríamos de ese rugido
que se esconde al otro lado del silencio. Tal como están las cosas, el
más perceptivo de nosotros camina por el mundo bien protegido por
la estupidez».118
Para Eliot, ni siquiera la teoría de la evolución de las especies por medio
de la selección natural propuesta por Wallace y Charles Darwin era
suficiente para explicar el misterio de la vida:
«We have been reading Darwin’s book on the “Origin of Species” just
now: it makes an epoch (...) it will have a great effect in the scientific
world (...). But to me the Development Theory and all other explanations
of processes by which things came to be, produce a feeble impression
compared with the mystery that lies under the processes». 119

116 Alfred RUSSEL WALLACE. The Scientific Aspect of the Supernatural. Cambridge: Cambridge
University Press, 2009. (1875).
117 Alfred RUSSEL WALLACE. A Defence of Modern Spiritualism. Cambridge: Cambridge
University Press, 2009. (1875).
118 George ELIOT. Middlemarch. Barcelona: Alba, 2000. Cap. XX. (1871-2).
119 Gordon S. HAIGHT (ed.). The George Eliot Letters. New Haven y Londres: Yale University Press,
1954-78. Carta de George Eliot a Barbara Bodichon, 5 diciembre 1859.
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Fig. 18. Lluís Graner. Retrat del crític d’art i escriptor Raimon
Casellas. 1894. Óleo sobre lienzo, 185 x 90 cm. Procedencia
de la imagen: Web del Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) de Barcelona. www.museunacional.cat

En este ensayo nos proponemos analizar el fenómeno de la crisis del
positivismo/materialismo en la cultura catalana durante la transición del
siglo XIX al XX. Para ello consideraremos un eminente representante de
la literatura catalana como es Raimon Casellas (1855-1910), centrándonos
en su novela Els sots feréstecs (1901). Casellas fue un personaje poliédrico:
novelista, historiador y crítico de arte, constructor de la ideología estética
del Modernismo y propagador de las tendencias artísticas europeas en
Cataluña. Su vida y obra han sido profusamente estudiadas por dos autores
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sobresalientes: el recientemente fallecido Jordi Castellanos (1946-2012)120
y Alan Yates (1944)121. En este ensayo propondremos que Els sots feréstecs
de Casellas también plantea una crítica al materialismo de acuerdo con
los ideales del Modernismo. Analizaremos también la conexión entre
dicha postura crítica y la filosofía de Arthur Schopenhauer.
El ideal modernista: la historia de un fracaso
El Modernismo como movimiento cultural durante el cambio de siglo
pretendía poner al día la cultura catalana incorporándola a la vanguardia
de la Europa del momento. Sería posible definir el Modernismo como
«la asimilación local del Simbolismo y del movimiento internacional del
Art Nouveau» (Yates)122 con el objetivo de «abrir Cataluña a las ideas más
nuevas, potentes y atrevidas de la Europa contemporánea» (Castellanos)123.
Puede decirse que el Modernismo de la Cataluña de finales del siglo XIX se
inició en el momento en que apareció una generación de intelectuales que
se autodefinían como artistas y escritores con una conciencia estamental
propia. Eran los hijos de una burguesía acomodada, profundamente
materialista y políticamente centralista, los cuales «se rebelaron contra
las mezquinas personitas de sus padres, disfrazadas de burgués pero con
mentalidad de menestral»124. Automáticamente surgió un enfrentamiento
entre el artista y la sociedad, lo que condujo a la ruptura entre ambos:
el artista/escritor creía poseer unos valores superiores a los del burgués
y éste rechazaba el producto artístico por tener escaso valor comercial.
Aunque el Modernismo se caracterizó por este conflicto entre el artista/
escritor y la sociedad, para Castellanos este enfrentamiento se estableció
también en otros ámbitos, como entre el individuo y la masa social, el
progreso y la tradición, etc.
120 Jordi CASTELLANOS. Raimon Casellas i el Modernisme. Barcelona: Curial Edicions Catalanes.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1983.
121 Alan YATES. Una generació sense novel·la? La novel·la catalana entre 1900 i 1925. Barcelona:
Edicions 62, 1975.
122 Alan YATES. “Els sots feréstecs, un paisatge mental”. L’Avenç, 2014, núm. 402: pág. 24-29.
123 Jordi CASTELLANOS. “Modernisme i Noucentisme”. L’Avenç, 1980, núm. 25: pág. 26-36.
124 Jordi CASTELLANOS. “Modernisme... op. cit.
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El atista se convierte pues en un marginado, en un bohemio. Castellanos
distingue una bohemia «rosa dorada» y otra mas bien «negra o trágica»125.
en la primera, ejemplificada por Santiago Rusiñol, el artista/escritor
rompe los lazos con su entorno familiar acomodado, viaja para conocer los
principales centros artísticos internacionales y dedica exclusivamente su
vida al arte, alcanzando el éxito y el reconocimiento, eso sí, con el soporte
económico de la familia. La segunda, en cambio, se caracteriza por la
inadaptación o el fracaso, lo que deriva en el exilio y, en casos extremos,
en el suicidio, como ocurrió con el pintor y escritor Hortensi Güell (18781899)126.
Buena parte de los artistas/escritores defienden el ideal del arte por el
arte. Conciben el arte como una especie de religión (de la cual ellos se
consideran sacerdotes) capaz de actuar como una vía de evasión y de
refugio ante una sociedad tan materialista. Para ellos el arte debería
valorarse desde un punto de vista social y ser considerado como una
profesión en la que su producto, la obra artística, sea un bien de primera
necesidad, tal como ocurría en Europa. En definitiva, el artista/escritor
anhela la renovación de la sociedad por medio del arte como vía de
acercamiento a la Europa de la época.
Ahora bien, el artista/escritor, al hallarse aislado y marginado no dispone
de los medios adecuados –en particular, carece de una conexión adecuada
con el poder político– para llevar a cabo una transformación de la sociedad
de acuerdo con sus intereses. Además, la concepción del arte como una
actividad individualizada y desmarcada de la sociedad dificulta cualquier
intento de renovación. Por ello, como dice Castellanos, «el Modernismo
queda abocado a un callejón sin salida»127 y los ideales defendidos por el
artista/escritor modernista no pueden materializarse.

125 Íbidem.
126 Si bien Casellas se suicidó en 1910, sus motivaciones parecen estar relacionadas con el impacto
emocional que supusieron para él los sucesos de la Setmana Tràgica (nota 120), por lo que no se
debería incluir en este grupo.
127 Jordi CASTELLANOS. “Modernisme... op. cit.
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Els sots feréstecs de Raimon Casellas como canon del Modernismo
A menudo se resalta el hecho de que Els sots feréstecs representa la
primera novela modernista de la literatura catalana, pero tal vez no sería
exagerado añadir que representa un auténtico paradigma del Modernismo
en el que se pone de manifiesto el intento fallido del artista/escritor a la
hora de transformar una sociedad materialista, tal como hemos descrito
en el apartado anterior.
En su novela 128, Casellas emplea de forma metafórica los tres elementos
involucrados en el proceso: el artista/escritor, la sociedad a transformar
y las razones que motivan el fracaso. Así, en primer lugar, la figura del
artista/escritor como un ser que posee unas capacidades peculiares para
captar la realidad y que manifiesta su voluntad de cambiar la sociedad
se concreta con claridad en el personaje de mossèn Llàtzer. Al acudir al
pueblo al que ha sido destinado para ejercer su profesión de sacerdote
de parroquia se encuentra con una iglesia en ruinas y unos habitantes
sumidos en el hastío. De inmediato se propone devolver a ambos a la vida,
adecentando la iglesia e intentando renovar la fe de los lugareños.
No obstante, todo su esfuerzo es en vano ya que, no sólo no consigue sus
objetivos, sino que casi perece en el intento (tras un accidente queda en
estado catatónico, es decir, es capaz de ver y oír pero no puede hablar ni
moverse).
Por supuesto, el artista/escritor modernista necesita de una masa
anónima, de una multitud a quien poner al día, y en Els sots feréstecs ello
lo constituye el conjunto de campesinos con los que se encuentra mossèn
Llàtzer. Estos son profundamente materialistas y rutinarios; puede
decirse incluso que, dados sus hábitos, no se sabe muy bien si están vivos
o muertos. En palabras de Jeroni Zanné se trata de:
«(...) ésssers miserables, desprovehits d’humans sentiments, portan
la fosca existencial dels taups, viuhen odiant el sol y l’alegria, y més
128 Raimon CASELLAS. Els sots feréstecs. Barcelona: Edicions 62 i Caixa de Pensions per a la Vellesa
i d’Estalvis de Catalunya i Balears (Narrativa. Les Millors obres de la Literatura Catalana, 85),
1982. (1901).
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morts que vius s’arrossegan sobre la terra, pesants y bestials, sorruts
y viciosos, supersticiosos y malvats, eterns enemichs de lo bell y de lo
noble, verdaders esguerros de la Mare Naturalesa». 129
De alguna manera, el concepto de masa social como conjunto de seres
con características similares, tal como ocurre con los campesinos de Els
sots feréstecs, nos trae a la memoria las pinturas de Ramon Casas en las
que masas de ciudadanos anónimos aparecen escapando de una carga de
la Guardia Civil, o presenciando la procesión del Corpus justo antes de la
explosión de una bomba, o embarcando como soldados con destino a la
Guerra de Cuba 130.
El tercer elemento implicado, que acaba con el proyecto de renovación de
mossèn Llàtzer, lo encarna una prostituta, la Roda-soques, que, al igual que
mossèn Llàtzer, llega al pueblo y se establece para ejercer su profesión. La
Roda-soques, auténtica encarnación del mal, utiliza su poder de seducción
con los habitantes del pueblo, entrando en conflicto con la voluntad
renovadora de mossèn Llàtzer. Finalmente, éste ve como la prostituta
truinfa y desbarata todos sus intentos de renovación social. Asistimos, por
tanto, a un fracaso similar al del artista/escritor modernista que hemos
comentado anteriormente.
El entorno geográfico como un personaje más
La trama de Els sots feréstecs se desarrolla en un entorno rural verídico
situado en la parroquia de Montmany al norte de Barcelona. Tanto los
pueblos e iglesias que aparecen en la obra (Montmany, Puig Graciós, La
Rovira, Sant Pere de Bertí, etc.), como el paisaje que se describe, son reales
y eran bien conocidos por Casellas. Este entorno real cobra una enorme
importancia en la contextualización de los personajes y de sus acciones.
Por ejemplo, esta es la impresión de mossèn Llàtzer y sus acompañantes
al llegar a su destino:

129 Jeroni ZANNÉ. Joventut, núm 89, pág. 709-710 (24 octubre 1901).
130 Nos referimos a los óleos de Ramon CASAS La càrrega (1899), Corpus. Sortida de la processó de
l’església de Santa Maria (1896-98) y Embarcament de tropes (1896), respectivamente.
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«(...) van penetrar, com encongits, dintre del sot ombrívol, a on d’aquella
hora endavant viurien desterrats del mon dels homes. I, quina tristor,
allavors, quina tristor més fonda va ser la de mossèn Llàtzer quan va
veure que, tant com anava caminant cap a la rectoria, semblava que
el cèrcol de muntanyes que el voltava s’anés cloent, cloent, darrera
seu, com si per tots costats l’aparedessin, fins a quedar enterrat dintre
del sot! Davant per davant se li alçaven les foques obagues de la
Rovira, coronades pels cims altíssims de Puiggraciós. A mà dreta se li
arrengleraven, com un pany de muralles que toqués el cel, les roques
fantasmes del cingle de Bertí. A mà esquerra se li estenien les feixes
conreuades de l’Uià, tot esgraonant les vessants, com si volguessin
arribar als núvols. I a darrera, cap a darrera, ajuntant-se de mica en
mica amb les feixes de conreu, se li apareixia el tossalot de Romaní,
amb el Castell dels Moros dalt de tot, traient el cap com un espectre.
Roques, turons, feixes, espadats, tossals, cingleres, se donaven la mà
tot a l’entorn, formant una roda de muntanyes negres que esglaiavan
de mirar». 131
Se trata por tanto de un entorno rudo y agreste en el que:
«(...)en Casellas sent las grans soletats de l’ànima, las veus
amenassadoras de las nits fosquíssimas, els grisos colors dels cels
d’hivern, la eterna monotonia de las plujas, els cants del vent á travers
d’arbres que semblan espectres... En els sots feréstechs may hi brilla’l
sol».132
En la introducción que acompaña a la reciente primera traducción
al inglés de Els sots feréstecs realizada por Yates133, éste introdujo el
concepto de «paisaje mental» en alusión a las influencias que el entorno
físico ejerce sobre la visión que tiene el lector acerca de los personajes y
131 Raimon CASELLAS. Els sots... op. cit., pág. 36.
132 Jeroni ZANNÉ. Joventut...op. cit.
133 Raimon CASELLAS. Dark vales. (Trad. Alan Yates). Cambs: Dedalus, 2014. El texto introductorio
de Yates fue publicado en catalàn en Alan YATES. “Els sots feréstecs, un paisatge mental”.
L’Avenç... op. cit.
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acontecimientos de la novela. Para Yates este paisaje se convierte en un
auténtico protagonista virtual de la obra, creando una atmósfera obsesiva,
íntimamente relacionada con la muerte. Yates compara el recurso del
paisaje mental de Els sots feréstecs con el de la novela Wuthering Heights
(1847) de Emily Brontë, donde también un paisaje real ejerce una poderosa
influencia en la forma de entender la obra. En ambos casos el recurso del
paisaje mental presenta claras similitudes con las fórmulas descriptivas
empleadas en la novela gótica.
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Schopenhauer sobre el arte y la naturaleza: conexión con el ideal
modernista

Fig. 19. J. Schäer. Retrat d’Arthur Schopenhauer. 1859. Procedencia
de la imagen: Frankfurt am Main: Goethe Universitätsbibliotek.

La filosofía de Arthur Schopenhauer (1788-1860) gira en torno a los
conceptos de voluntad y representación, propuestos en su monumental
obra central El mundo como voluntad y representación, publicada en 1819.
Puede decirse que ambos conceptos guardan relación con los de nóumeno
(o cosa en sí) y fenómeno, respectivamente, propuestos anteriormente por
Immanuel Kant. Y si hacemos caso al filósofo del siglo XX Alfred North
Whitehead (1861-1947), ambos conceptos tendrían un origen remoto en la
filosofía de Platón:
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«The safest general characterization of the European philosophical
tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato».134
En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer otorga al arte
un papel esencial en la comprensión de la realidad que nos rodea:
«El arte reproduce las ideas eternas concebidas en la pura
contemplación, lo esencial y permanente de todos los fenómenos del
mundo».135
E incluso considera el arte como un medio más eficiente que la ciencia en
cuanto al cumplimiento de sus respectivos objetivos:
«(...) la ciencia, (...), se ve obligada a ir siempre más allá de todo objetivo
logrado, sin encontrar jamás un objetivo último ni satisfacción
completa, (...) el arte, por el contrario, encuentra por todas partes su
objetivo. Y esto es así porque arranca al objeto de su contemplación
(y éste) se convierte para el arte en un representante del todo, en un
equivalente de la pluralidad infinita en el espacio y en el tiempo».136
Por supuesto, el artista es el elemento clave ya que posee unas facultades
superiores a las del resto de los humanos, las cuales le permiten dar a
conocer al público las ideas puras separadas de la realidad:
«En la obra de arte, la idea se nos presenta con más facilidad que
directamente en la naturaleza (...), y esto se debe únicamente a que
el artista, que sólo reconoce la idea y no la realidad, ha reproducido
en su obra sólo la idea pura, separada de la realidad, omitiendo todas
las contingencias perturbadoras».137

134 Alfred NORTH WHITEHEAD. Process and Reality: An Essay in Cosmology. New York: The Free
Press, 1978. pág. 39. (1929).
135 Arthur SCHOPENHAUER. El mundo como voluntad y representación. Madrid: Gredos, 2010.
vol. 1, pág. 224. (1819).
136 Arthur SCHOPENHAUER. El mundo... op. cit. pág. 224.
137 Íbidem. pág, 235.
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El artista ostenta según Schopenhauer la categoría de genio y se caracteriza
por su vivacidad, inquietud y ambición incesante. Para el artista el
presente raramente le es suficiente porque no llena su conciencia y busca
continuamente objetos nuevos y dignos de contemplación. Vemos aquí
claramente la conexión entre este perfil psicológico del artista planteado
por Schopenhauer y el del artista/escritor modernista que hemos descrito
anteriormente, ejemplificado mediante el personaje de mossèn Llàtzer.
En cambio, el perfil psicológico del «común hijo de la tierra» (según
Schopenhauer) sería opuesto al del artista-genio y vendría a corresponderse
con el burgués acomodado o, en el caso de Els sots feréstecs, con los
habitantes del pueblo al que llega mossèn Llàtzer.
«(...) el común hijo de la tierra se siente completamente lleno y
satisfecho con el presente común, se pierde en él y, hallando por todas
partes a sus semejantes, disfruta en la vida diaria de esa placidez y
comodidad especiales que le son negadas al genio».138
En resumen, Schopenhauer supedita la ciencia al arte ya que éste se
beneficia de la exclusiva genialidad del artista, el cual es poseedor de un
perfil inconformista que le empuja a la renovación constante y es capaz de
alcanzar la esencia de lo real. Por tanto, resulta concebible pensar que la
filosofía de Schopenhauer no sólo habría sido considerada por los críticos
del positivismo/materialismo a finales del siglo XIX, sino que también
podría haber ejercido una fuerte influencia en la (auto)concepción del
artista/escritor modernista como genio con la voluntad de renovar una
sociedad conformista con el status vigente. Asimismo, Els sots feréstecs
de Casellas sería también un reflejo de dicha filosofía en tanto en cuanto
reproduce esos ideales de renovación en el personaje de mossèn Llàtzer.
Schopenhauer sobre la visión de espectros
Otro aspecto que conecta la filosofía de Schopenhauer con la obra de
Casellas tiene que ver con los fenómenos paranormales, entre los que
138 Íbidem. pàg, 226.
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incluye visiones, sueños y apariciones de muertos. Para el filósofo alemán
estos fenómenos son el resultado de una «capacidad especial de intuir»139
que es independiente de la percepción sensorial y se origina en el interior
del organismo por medio de lo que él denomina «órgano del sueño». Se
trataría, por tanto, de un tipo de percepción, igual de objetiva que la
percepción sensorial, pero que tiene lugar sin la presencia física del objeto:
«(...) el sueño, la percepción sonámbula, la clarividencia, las
visiones, la segunda visión y cualquier posible visión espectral son
fenómenos estrechamente vinculados. Su elemento común es que,
cuando caemos en ellos, alcanzamos una intuición objetivamente
representada, por medio de un órgano totalmente distinto que en
el habitual estado de vigilia; en concreto, no a través de los sentidos
externos, pero sí tan completa y exactamente como a través de ellos:
en consecuencia, he denominado a eso órgano del sueño».140
Además, Schopenhauer propone que su concepto de voluntad es
indestructible aun después de la muerte, lo cual permite la posibilidad de
acción y comunicación con los muertos:
«Puesto que, por otro lado, nos consta que la voluntad, en la medida
en que es cosa en sí, no es destruida y aniquilada por la muerte,
no puede negarse a priori directamente la posibilidad de que una
acción mágica de la clase antes descrita pudiera partir de alguien
que ya está muerto».141
Como ya hemos comentado antes, los habitantes del pueblo al que llega
mossèn Llàtzer se comportan de forma rutinaria, tediosa, triste, oscura,
sin vida. Si a ello sumamos el entorno físico aterrador que les rodea,
podríamos llegar a decir que en Els sots feréstecs la frontera entre lo vivo
y lo muerto no está claramente definida. Esta consideración alcanza su
139 Arthur SCHOPENHAUER. Parerga y Paralipómena. Madrid: Trotta, 209. vol. I, pàg. 24. (cita
correspondiente a la introducción de Pilar López de Santa María).
140 Arthur SCHOPENHAUER. Parerga... op. cit. vol. I, pàg. 292-293.
141 Íbid. “Ensayo sobre la visión de espectros y lo que se relaciona con ella”. Vol. I, pp. 292-293.
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clímax cuando mossèn Llàtzer, en estado catatónico, piensa que va a ser
enterrado en vida sin poder evitarlo:
«És el càstig dels meus pecats, el ser sepultat en vida! De viu en viu
me donaran terra sagrada en el fossar de l’església. És una sentència
que porto a sobre, la de ser tractat eternament com a difunt. Quina
damnació més tremenda per a mi, que sempre he cercat la llum del sol,
que sempre he cercat la vida! (...) Després me varen desterrar per càstig
an aquests sots amarats d’ombra i de tristesa... i fins an aquí, fins an
aquest país de la son i de la mort, vaig provar de fer brollar el moviment
i la vida. Volia ressucitar els bosquerols difunts que van caminant per
les boscúries negres amb positures d’éssers animats; però, en comptes
d’encomanar-los la vida an ells m’han encomanat la mort a mi... Per
a obrir-los els ulls a la llum eterna, m’he deixat fer escarnots, m´he
deixat enganyar, i m’he deixat escopir, m’he deixat martiritzar de cos
i ànima... i ara, per paga de tot, m’ajudaran a enterrar de viu en viu, i
fins vindran a ballar davant de la meva sepultura...». 142
Tal vez no exista una manera más escalofriante de relacionar la vida y
la muerte que el hecho de ser enterrado en vida. En cualquier caso, esa
delgada frontera entre la vida y la muerte que propone Schopenhauer queda
reflejada en Els sots feréstecs de Casellas y nos trae a la memoria la afición
por el espiritismo que el naturalista Wallace adquirió en su madurez.

142 Ref. nota 128, p. 134.
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