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INTRODUCCIÓ 

 

La idea inicial de realitzar un treball sobre Jaume Brossa va sorgir 

probablement per atzar, arran d’una presentació del llibre Anarquisme i 

alliberament nacional, en la qual, en un moment determinat, va anomenar-se 

aquest autor i va parlar-se de l’oblit a què ha estat rel·legat intencionadament, a 

conseqüència del seu pensament trencador i innovador. Així doncs, vaig decidir 

informar-me sobre qui era aquest personatge, i vaig topar amb el llibre Jaume 

Brossa, regeneracionisme i modernisme, en el qual hi ha inclosos cinc articles 

de l’assagista i consta d’un pròleg de Joan Lluís Marfany. D’aquesta manera, 

vaig mirar-me per sobre el llibre en qüestió i vaig extreure’n la mateixa, o 

similar, idea que ja havia escoltat a la xerrada: que aquest autor ha estat 

desvalorat i interpretat erròniament:  

“Jaume Brossa ha passat a la història com un bohemi 
extravagant i pintoresc (…) La deformació, sens dubte, és excessiva i 
injusta, (per tal com) Brossa fou un dels cinc o sis homes més 
importants dins el moviment modernista, especialment en la seva 
primera etapa.”1 

 A poc a poc, la  investigació meva sobre l’assagista i les diverses 

lectures entorn al tema em van anar descobrint que aquesta figura havia estat 

tergiversada, almenys quant a la interpretació oficial. Allò en va permetre 

plantejar-me la qüestió de com es pot canviar la realitat històrica. Per què 

s’havia interpretat d’altres maneres era, potser, un repte per a mi:  esbrinar que 
                                                
1 BROSSA, JAUME. Regeneracionisme i modernisme. A cura de Joan-Lluís Marfany; Edicions 62, 
Barcelona, 1969, pàgs 6-7. 
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hi havia darrere d’aquest autor, del seu món, de les seves intencions. Tal 

vegada aquestes paraules ens donen una pista encertada: 

  “La ideologia està implícitament manifesta en l’art, en la llei, en 
l’activitat econòmica i en totes les manifestacions de la vida 
individual i col·lectiva”2 

“Totes (les persones dedicades a la ciència, ja sigui social o natural) 
sorgeixen en un context i totes es troben, per tant, igualment 
condicionades pel sistema ideològic dominant. (...) (Els criteris 
interpretatius) i aquestes eleccions (l’elecció de l’objecte d’estudi 
d’una investigació i del mètode) no depenen tan sols de la lliure 
voluntat de les o els científics, sinó del context  sociohistòric i per 
tant influeix la ideologia dominant en cada època”.3 

 Així doncs, Ens trobem davant d’un autor al qual la crítica que el va 

acompanyar  a partir d’un moment donat no va ser prou justa, situació explicada  

en les paraules de Maria-Mercè Marçal 

 “En el procés de formació i transmissió de la tradició literària, 
sempre es barregen criteris estètics de valoració amb altres més 
relacionats amb la societat i amb els processos històrics. (...) Un 
altre problema és el que fa referència a la suposada objectivitat dels 
criteris estètics. En darrer terme hi ha una construcció històrica dels 
cànons literaris, i per tant aquests, com la majoria dels afers 
humans, estan subjectes a una relativitat que per a algú pot ser 
decebedora... (...) els criteris de valoració de les obres varien 
enormement (...) d’una època a una altra. (...) No hi ha 
correspondència absoluta entre les obres considerades valuoses en 
un moment determinat i la valoració que en puguin fer les 
generacions posteriors. (...) Ni tan sols acceptant de ple i de forma 
global la tradició rebuda podem parlar d’objectivitat. (...) La gent 
entesa, aquells que tenen “autoritat” en la matèria entorn d’unes 
obres i d’uns noms (...) (decideixen) quines són les millors obres en 
un moment donat, i quines són les obres que travessen els segles, 
quina part de l’herència de la tradició acceptem (...). 

                                                
2 BARTRA, ELI. Frida Kalho, mujer ideología y arte. Ed. Icària, Barcelona, 1987, pàgina: 30  
3 BARTRA, ELI. Frida Kalho, mujer ideología y arte, op., cit., pàg  32  
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 Però hi ha un fet que no s’ha modificat substancialment durant 
mil·lennis (...): i és el fet que les persones amb autoritat han estat 
totes (...) alhora legislador, jutge i part.”4 

I, d’aquesta manera, vaig anar perfilant el que havia d’ésser l’objectiu del 

meu treball: intentar entendre per què s’havia desacreditat en Jaume Brossa, 

comprendre la causa real d’aquest oblit, saber què és allò que defensava 

aquest intel·lectual modernista  i que no ha interessat recordar, o si se l’ha 

oblidat per altres motius. 

 D’aquesta manera, he volgut analitzar el pensament de l’assagista per 

tal de trobar una resposta a les preguntes esmentades en el paràgraf anterior i, 

a partir de les conclusions extretes, intentar, si s’escau, revalorar mínimament 

l’obra de Jaume Brossa, en la mesura que això sigui possible a partir d’un 

treball de recerca de Batxillerat. La finalitat podria semblar ambiciosa, però tan 

sols pretenc desenterrar de l’oblit aquest autor i despertar alguna inquietud, 

parlar d’ell i aportar el meu granet de sorra. 

Per iniciar el treball, doncs, he hagut de dur a terme una tasca 

pròpiament de recerca, consistent a buscar els articles d’en Brossa a les 

hemeroteques5.  Els articles del nostre autor van aparèixer en L’Avenç, 

Catalònia, Revista Blanca,  així com en diferents publicacions diàries del seu 

temps. La informació per trobar els escrits d’en Brossa vaig extreure-la dels 

diversos llibres que parlen de l’autor, tal com apareixen a la bibliografia al final 

del treball. El rastreig ha estat possible gràcies al seguiment fet  sobre la 

cronologia de les publicacions, encara que en molts casos, ha estat necessari 

buscar en el mateix òrgan de premsa, la qual cosa ha fet encara més laboriosa 

la feina.  

En un principi, doncs, vaig decidir de recopilar tots els articles escrits per 

l’assagista. Però més tard em vaig adonar del temps material que això 

suposava i de la impossibilitat material de fer-ho, ja que un projecte integral de 

l’obra de l’autor superava totalment l’abast del meu treball.  

                                                
4MARÇAL, MARIA-MERCÈ. “Més enllà i més ençà del mirall de la Medusa”.  Dins Sota el signe del 
drac. Ed  Proa, Barcelona, 2004, pàgs. 158-9. 
5 Les hemeroteques visitades  han estat en primer lloc l’hemeroteca de la Caixa Provincial de 
Tarragona, l’Hemeroteca de la Biblioteca de Catalunya. 
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En un moment determinat, vista l’amplitud del tema, vaig haver de reduir 

les expectatives que  m’havia proposat. Em vaig centrar, doncs,  tan sols en 

l’anàlisi i interpretació dels articles corresponents a un període concret: des de 

1892-1893 (que és el moment àlgid d’en Brossa) fins a 1902 (data de l’últim 

escrit que l’autor publica a la Revista Blanca). Aquesta reducció del treball ha 

suposat dues coses: tenir recopilats un seguit d’escrits que corresponen a anys 

posteriors a 19026 i no utilitzar-los, però que sens dubte em podran servir en un 

futur; i, per altra banda, sense voler ser massa autocrítica, he pensat que hi 

havia obra important que se’m podia passar per alt. Però així és la investigació, 

i més essent la primera ocasió en què em trobo amb una feina d’aquesta 

envergadura.   

 Així doncs, la tasca següent, després d’haver recopilat el material, ha 

consistit en llegir i rellegir els articles i escriure una fitxa de cadascun, en la qual 

incloc un resum de l’escrit en qüestió. D’aquesta manera, un cop fetes les 

síntesis, n’he extret els punts més rellevants del pensament d’en Jaume Brossa, 

allò que el defineix. Posteriorment, he redactat l’apartat essencial del treball: 

Pensament d’en Brossa. En un inici, havia decidit analitzar el pensament d’en 

Brossa per períodes cronològics, ja que em semblava una forma ordenada de 

fer-ho. Però mentre anava escrivint m’he adonat que, com hauria hagut de 

preveure, la majoria d’idees es van desenvolupant a poc a poc, de manera que 

en els primers assaigs veiem una petita reflexió que, en edat més madura, 

acabarà de culminar, de desenvolupar-se. Així, penso que no té cap sentit 

dividir els conceptes per anys, sinó que és millor enllaçar-los, veure’n l’evolució, 

tot i que això suposi escriure un treball una mica dens, no tan visual ni de 

lectura ràpida i fàcil. Penso que cal incloure en el treball aquest conjunt de 

fitxes, ja que han estat un punt clau en la realització del treball, la part més 

important del mètode que he seguit. Així, aquestes apareixen en el capítol 4. 

 

Per acabar, m’agradaria comentar que he volgut dur a terme aquest 

treball a partir de la interpretació estrictament personal que he fet dels escrits de 

l’autor. Sóc conscient dels errors que puc cometre a l’hora de treure certes 
                                                
6 Articles realment interessant publicats a partir de 1906 a la revista El Poble Català, així com 
els publicats l’any 1917 a  Iberia, entre d’altres 
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conclusions, a causa del bagatge insuficient i a la poca formació que tinc a 

causa de la meva edat. De totes maneres, crec que és positiu aquesta 

implicació personal en el treball de recerca, i he volgut fer-lo així perquè penso 

que potencia el raonament propi i el pensament crític, els quals van molt més 

enllà de la simple recopilació d’informació. També opino que és una manera de 

desenvolupar mètodes de treball propis, que més endavant serviran per a dur a 

terme estudis més seriosos.  
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1. ALGUNES PINZELLADES DE LA VIDA I 
CARÀCTER DE JAUME BROSSA 

 
 Jaume Brossa i Roger, fill de Marià Brossa i Arnó, nasqué a Sant Andreu 

de Palomar  (Barcelona) el dia 12 d’abril del 18687.  

 En Brossa no cursà estudis superiors i treballà d’oficial de banca. 

Conegué Alexandre Cortada8  a l’Ateneu i aquest l’introduí a la revista Avenç, 

on començà a publicar els seus primers articles l’any 1892, concretament al 

setembre amb Viure del passat, article que, segons Marfany: “pot ésser 

considerat com el manifest del regeneracionisme català”9. L’any 1893 ja s’havia 

convertit en el principal animador de la revista, escrivint articles sobre actualitat, 

treballs de fons, crítiques socials i literàries... En paraules de Joan Garriga i 

Massó: 

  ...Existia un petit cenacle d’importància numèrica 
insignificant però que es distingia  per la ideologia revolucionària, i 
era el grupet que voltava a l’entorn de la llibreria l’Avenç, que 
publicava una revista del mateix nom.  N’eren l’ànima els 
propietaris de la llibreria i editors de la revista, Jaume Massó i 
Torrents i Joaquim Casas-Carbó. La característica del grupet era 
la dèria per la reforma ortogràfica. En el grup figuraven ‘Pompeio’ 
Fabra, Jaume Brossa, Cortada i altres marcadament afrancesats. 
Era això el que els feia sospitosos...10 

                                                
7 Dada que apareix errònia al llibre Jaume Brossa, regeneracionisme i modernisme, corregida 
pel mateix autor en un apartat del volum núm.8 d’Història de la Literatura Catalana. 
8
 Alexandre Cortada fou amic i instructor de P. Fabra. Enamorat i gran coneixedor de la 

literatura francesa, fou  l’orientador de Fabra en la tria dels autors que calia llegir: Balzac, 
Stendhal, Flaubert, Baudelaire –sobretot Baudelaire–. Llurs obres corrien d’una mà a l’altra, 
barrejades amb els llibres d’estudi. Llegien més que no pas estudiaven. I aviat començaran a 
parlar de Tolstoi, de Maeterlinck, d’Ibsen, de Nietzsche, etc. 

9BROSSA, JAUME. Regeneracionisme i modernisme. A cura de Joan-Lluís Marfany, pàg 10.  
10 Veure, Joan Garriga i Massó, Memòries d’un liberal catalanista, 1871-1939, Edicions 62, 
Barcelona, 1987. 
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 Arran dels atemptats de la tardor de 1893, alguns dels homes de l’Avenç 

no es veieren amb cor de seguir mantenint les postures radicals que havien 

defensat fins llavors, i hi hagué confrontació entre aquells que apostaven per 

continuar amb la mateixa línia política i aquells que preferien moderar les seves 

opinions. D’aquesta manera, en Brossa, l’element més radical, sortí de la 

revista després de la publicació del número 18, i continuà per una via 

revolucionària, involucrant-s’hi seriosament i col·laborant amb grups àcrates.  

 Així, esdevingué un dels principals redactors de la revista Ciencia Social i 

inicià una campanya de conferències sociològiques al Centre de Carreters, 

juntament amb Pere Coromines i amb el suport d’un col·lectiu anarquista; aviat 

hagué d’aturar aquestes activitats a causa de la repressió policial. El 1896 

fundaria, amb Ignasi Iglesias i Pere Coromines, el grup Foc Nou i el Teatre 

Independent, que també hauria de tancar-se aviat, tot i que pogueren estrenar-

hi la traducció de l’obra d’Ibsen Espectres.  

 Com ja s’ha pogut observar en el paràgraf anterior, durant el període 

posterior a la participació en l’Avenç, Jaume Brossa es dedicà, sobretot, a 

activitats educadores, de caire cultural (conferències, obres de teatre, difusió 

pamflets polítics, etc.), propagadores de consciència revolucionària entre les 

capes obreres del proletariat català. D’aquesta manera, observem en l’autor un 

pensament clarament modernista, regeneracionista, pel fet de concebre i dur a 

la pràctica la idea d’educar a través de l’art, emprant-lo com una eina de 

transformació social. Aquest esperit modernista aniria lligat a un de 

revolucionari, que topà amb un obstacle: la dificultat d’introduir conceptes 

catalanistes, característics del pensament polític modernista, en les capes 

oprimides de la societat, a les quals pretenia conscienciar i sollevar.  

Les causes d’aquesta dificultat –que s’expliquen més acuradament en 

l’inici de l’apartat Pensament d’en Brossa- són les següents: en aquell moment 

històric el catalanisme polític no havia arrelat en la classe obrera, i potser per 

això existia i existeix el prejudici de confondre el catalanisme amb una ideologia 

exclusivament burgesa i la tendència a relacionar anticatalanisme amb 

internacionalisme.   
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“(obstacles:) analfabetisme català dels obrers, de la seva 
equació entre castellà i llengua de cultura i de la naixent 
identificació entre catalanisme polític i ideologia burgesa”11. 

 Potser aquesta impossibilitat d’introduir certes idees en el proletariat, 

portaria en Brossa, més endavant, a defensar una postura més ibseniana: la 

creença que cal dur a terme els ideals innovadors destruint el poder, les classes 

altes, però ignorant les masses, les capes més baixes. Però això seria l’any 

190212 i ja s’explicarà posteriorment. 

 L’agost de 1896 o l’any 189713, l’intel·lectual fugí a París, ja que la policia 

el buscava, acusant-lo de la distribució de proclames antimilitaristes. Des de la 

capital francesa, i posteriorment des de Londres, continuà escrivint a Barcelona. 

A partir de 1898, redactaria articles a la revista Catalònia  (tot i que sense 

participar-hi ni de bon tros com en l’antic Avenç) fins el 1900, i a la Revista 

Blanca (publicació anarquista de Madrid) fins el 1902. 

 L’any 1899 tornà a Barcelona, havent fet escala a Madrid, però se sentí 

aïllat en el context cultural i polític català del moment i, el 1900, decidí d’anar-

se’n, altre cop, a París, on treballaria en una agència de borsa. Aquell mateix 

any, es casà amb una filla de Ferrer i Guàrdia, de la qual se separaria aviat, i 

l’Avenç li publicà Els sepulcres blancs, drama en tres actes, calcat d’Ibsen. 

L’any 1902 escrigué el drama Les flors del desert, el qual s’ha perdut. El 1903 

estrenaria aquesta obra teatral, sense gaire èxit.  

 El 1906, arran de la revifalla de postures regeneracionistes, en Brossa 

participaria activament en les publicacions d’El Poble Català (revista 

continuadora de la línia que seguia l’Avenç quan ell hi escrivia), tot i que, 

segons Marfany: “els seus articles ja no tenien ni la grapa ni l’interès dels seus 

primers, i ell mateix ho sabia”. 

 Per uns moments, renaixeria el seu esperit actiu, la seva actitud xocant 

de 1893, en realitzar dues conferències sobre nacionalisme artístic, les quals 

                                                
11 JOAN LLUÍS MARFANY. Aspectes del Modernisme, Ed. Curial, Barcelona, 1975,  pàg 26. 
12 Tal i com veiem en l’article “El epílogo de los atentados”, Revista Blanca,  Any V, num. 97, 
1de juliol del 1902,  pàgs 200-202. 
13En la Història de la Literatura Catalana apareix la primera dada i en JAUME BROSSA, 
Regeneracionisme i modernisme hi surt la segona.  
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generaren algun que altre aldarull. Una d’aquestes xerrades14 es titulava El 

nacionalisme en l’art i en la literatura, i es realitzà a l’Ateneu Barcelonès els dies 

6 i 27 de novembre de 1906; posteriorment seria editada. 

 A principis de la Gran Guerra, Jaume Brossa s’establiria a Barcelona 

definitivament. Publicà llavors un article messiànic, “La crisi del règim i el nou 

dever republicà”. Esdevindria codirector d’El Diluvio fins el 1916. També 

escriuria a les revistes Iberia i Publicidad, també col·laboraria al Papitu i a 

l’Enemic del Poble. De totes maneres, no tindria la importància ni el paper que 

havia adquirit al 1893, sinó que seria una personalitat  tolerada però sense 

molta repercussió en un context políticocultural distanciat de les postures 

brossianes.  

 L’any 1917, visità el front britànic i publicà, el 1918, un recull d’articles 

sobre aquest: Ecos de la tragedia. El 1919 morí a causa d’una epidèmia de grip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Segons Joaquim Marco en el llibre El Modernisme literari i d’altres assaigs, Edhasa, 
Barcelona, 1983. 
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2. CONTEXT HISTÒRIC EN QUÈ ES MOU L’OBRA DE 
JAUME BROSSA 
 

 L’home de finals de s. XIX tenia consciència d’estar vivint en un moment 

històric de grans canvis. De fet, els avenços tecnològics havien estat molt grans 

en les últimes dècades del segle i començaven a modificar la vida quotidiana de 

la gent.  Paral·lelament la cultura també s’havia transformat dràsticament. A 

París l’Exposició Universal de 1900 consagraria els pintors impressionistes 

enmig de pavellons de cartró-pedra decorats segons l’art de l’època, l’art 

nouveau. 

Per altra banda, els homes de finals de segle no entenien prou bé el 

funcionament real de l’economia. Pensaven en un comerç internacional que 

creixeria indefinidament sobre la base dels intercanvis de les manufactures dels 

països industrialitzats amb les matèries primeres i els productes agrícoles de 

les colònies. La realitat, però, és que entorn d’un 70% del comerç exterior 

d’Europa tenia la pròpia Europa com a origen i destí i que, en canvi, Àfrica, per 

exemple, tan sols hi participava amb poc més d’un 3%.  

 La creença que progrés econòmic estava íntimament lligat al mercat 

colonial i, per tant, a la grandària del territori, reforçaria l’impuls imperialista i 

l’exacerbació del sentiment nacionalista.  Així, a finals de segle XIX, ens trobem 

amb un món dominat pel colonialisme, només beneficiós per a un sector 

concret de les societats metropolitanes, on les potències europees s’havien 

apoderat de la major part del planeta. Veurem reflectida la importància del 

colonialisme en aquesta època en un article de Jaume Brossa, en el qual parla 

de l’ imperialisme britànic fent un repàs històric d’aquest i del d’altres potències 

colonials. Així, en Brossa també explica els conflictes del moment entre els 

diversos imperis, les estratègies que duen a terme i els interessos que tenen; 

veu que Anglaterra ajuda indirectament a provocar una guerra entre Espanya i 

els naixents EUA: 
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"Guanyant Russia una preponderancia (sic)15en la Xina, el territori 
indi subjecte a la Gran Bretanya està en perill. Per conservar ses 
possessions, l’Inglaterra s’oposa a tot lo que signifiqui desmembració o 
repartiment de la Xina, mentres que la Russia, l’Alemania i la França 
comprenen que l’invasió europea a la Xina farà desapareixer 
l’hegemonia de l’Inglaterra en terres i mars asiatiques. (...) Inglaterra (ha) 
ajudat indirectament a plantejar el conflicte americà-espanyol, i per xò a 
l’Inglaterra interessa tant la qüestió de les despulles de l’imperi colonial 
d’Espanya en l’extrem Orient"16 

 En altre ordre de coses, eren  moments  en els quals la tolerància feia 

grans progressos, principalment respecte de les diverses minories. La 

tendència a la laïcització de l’Estat era un factor positiu en aquest sentit. 

Igualment, el procés de la democratització donava passes de gegant, sobre tot 

des del 1870 en endavant, com el resultat d’una relació dinàmica entre diversos 

sectors socials, uns intentant conservar l’antic estatus social i altres fent el 

possible per introduir aquells canvis que els permetessin protagonitzar el 

moment.  

Malgrat el paper portat a terme per  les aristocràcies  des de les cambres 

altes dels parlaments, la diplomàcia i l’exèrcit, el segle XIX és el segle de la 

burgesia. Aquesta incrementa el nombre i multiplica els seus nivells, els quals 

van des de l’alta burgesia d’industrials i banquers fins als diversos nuclis de 

classe mitjana que integren petits comerciants, professionals, empleats, 

intel·lectuals etc. L’alta burgesia ha accedit als parlaments dels seus països i als 

ministeris a través de les revolucions pacífiques o violentes de les dècades 

anteriors i exerceix una pressió per mitjà de la premsa. El seu ideal polític 

segueix sent la llibertat individual dins d’un ordre social capaç d’assegurar el 

dret de propietat. Continua hostil cap a l’ intervencionisme  estatal, excepte 

quan s’ha de protegir l’activitat econòmica nacional contra la competència 

estrangera o reprimir els aixecaments obrers. A l’esquerra del liberalisme 

tradicional, que entre llibertat i ordre s’inclina cada cop amb més freqüència per 

l’ordre, sorgeix el liberalisme radical, el qual recluta la major part dels seus 

adherents entre la petita burgesia. Aquest proposa una atenuació de 

                                                
15 En la reprodució de fragments de l’època de’n Brossa respectem la grafia original. 
16 L’anglo-saxonisme - Catalonia, 15/31 de juliol de 1898, pàgs.166-7.



 

13 
 

l’individualisme liberal al reconèixer que, en nom de la justícia, l’estat ha 

d’actuar a favor dels més febles. 

 A l’extrem inferior de l’escala social, els obrers canalitzen les seves 

reivindicacions cap a l’estat liberal recorrent a dues vies: el sindicalisme, el qual 

procura millorar les condicions de vida dels obrers actuant directament sobre 

les relacions laborals, i el socialisme, organitzat en partits polítics, que 

s’adrecen a la conquesta del poder. 

 Mirant més de portes endins, hem de recordar que durant el segle XIX es 

manifesta clarament el contrast entre Castella i Catalunya, sobretot pel que fa a 

la industrialització del Principat, el qual compta amb una burgesia pròspera i 

amb un proletariat cada dia més inquiet. Catalunya és l’excepció en un estat on 

predomina l’economia agrària, explotada de manera precapitalista, amb alguna 

excepció de nuclis miners o zones de conreus destinats a l’exportació. A meitat 

de segle, la província de Barcelona concentrava un terç de la indústria 

d’Espanya i ocupava el primer lloc en els tres sectors industrials moderns –el 

tèxtil, el metal.lurgic i el químic-. Sumant les províncies de Girona i Tarragona, 

la indústria catalana  quasi la meitat del total de l’estat espanyol.  

Així, Castella continua  essent la dels grans latifundistes amb la 

mentalitat aturada en els cantares de gesta, esperit que Jaume Brossa 

caricaturitza en alguns dels seus articles: 

“com aquells hidalgos que ensenyen als visitants de llurs 
mansions llurs tresors en pintures, tapiços, armes i reliquies 
historiques i no tenen queviures per alimentar-se.”17 

  Al contrari del que va succeir amb la resta de burgesies industrials 

de l’Europa occidental de finals del XIX, la burgesia catalana va quedar 

marginada del govern i de l’administració de l’estat al qual pertanyia, que va 

continuar en mans de l’oligarquia agrària i financera de signe pre-industrial.  

 La indústria va atraure moltes famílies d’arreu Catalunya cap a la 

metròpoli barcelonina. Els llaços estrets de la ciutat i el camp van fer possible el 

                                                
17 “L’anglo-saxonisme”   a  Catalonia, 15/31 de juliol de 1898,  pàg. 170. 
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desenvolupament d’una consciència catalana18. Així va néixer la identitat 

col.lectiva de la població. El nacionalisme català no va aparèixer per casualitat 

precisament a finals del segle XIX i principis del XX; era en bona part el fruit 

polític de la mescla produïda per la industrialització. Sense una capital com 

Barcelona, el procés no s’hauria consumat, encara que Barcelona superés en 

l’últim quart de segle les possibilitats demogràfiques, arribant a una 

macrocefàlia tal com l’hem coneguda anys després.  El catalanisme cultural va 

precedir el catalanisme polític, que es gestà cap a final de segle i va esclatar a 

començament del segle XX. Foren anys de gran efervescència ideològica entre 

els diferents protagonistes de l’escena catalana, els anys de posicionament de 

Jaume Brossa19. 

 Donem un pas enrere i recordem com s’havia arribat a la situació política 

que veurem a Catalunya durant els últims moments del segle XIX i 

començaments del segle XX. L’any 1873 s’havia  proclamat la República i va 

venir amb signe federal, elevant a la presidència  els federalistes Figueras i Pi i 

Margall. Al llarg d’aquest fructífer però controvertit període s’intentaria implantar, 

prescindint de les decisions de la República espanyola, un Estat Català i una 

República Federal,  ja defensada amb anterioritat a través de múltiples revoltes. 

L'home designat per a ocupar la presidència de l'Estat Català sobirà seria 

l’obrer Baldomer Lostau, dirigent dels federals republicans més combatius i de 

la Internacional Obrera. Però la burgesia catalana tindria por de perdre els seus 

privilegis i, finalment, es refugiaria en l’exèrcit espanyol quan aquest féu un cop 

d’estat el 1874. 

 Així doncs, la I República duraria ben poc, ja que aviat començà la 

Restauració borbònica, iniciada el 1874 pel general Pavía en entrar amb les 

armes a la mà a les Corts quan s’anava a procedir a l’elecció del cinquè 

president de la primera república. El 1875, amb el pronunciament del general 

Martínez Campos, es proclamà rei Alfons XII. Sobre els fets esmentats 

anteriorment, Jaume Brossa hi fa referència en algun dels seus escrits: 

                                                
18 Recordem, en aquest sentit, la idea de la Catalunya-ciutat, desenvolupada des de molts articles de la 
Revista de Catalunya. 
19 Veure “Catalanismo y socialismo” a Revista Blanca, 1899. Veure  fitxa núm. 13 de l'apartat 4.1. 
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      “El desorden intelectual que entonces reinaba en Cataluña 
privó de que los federales de Barcelona proclamaran el Estado 
catalán, cuya circunstancia ante la reacción alfonsista posterior, 
hizo que esta región no se separara de España. Los viejos 
federales se arrepienten de haber obedecido a su jefe Pi y 
Maragall, quien les disuadió de que llevaran a cabo aquella 
proclamación.”20 

 Amb la Restauració, la gran burgesia industrial catalana, que sempre 

viuria atenta a les fluctuacions del mercat, adoptà un caire conservador, allunyat 

de les anteriors posicions a favor del desenvolupament de la cultura catalana 

entorn a la Renaixença (catalanisme cultural). Aquest conservadorisme provocà 

que certs sectors del modernisme imperant es radicalitzessin en contra del 

caràcter burgès, tal com s’aprecia en la figura del Brossa. 

 L’any 1876 es promulgà una nova constitució, la qual seria una mescla 

entre la de 1845 i la de 1869, agafant de la del 1845 el bicameralisme, el sufragi 

censatari i la sobirania compartida, i adoptant de la de l’any 1869 la declaració 

de drets i, a partir de 1890, el sufragi universal.  

 Donat que el règim de la Restauració agafava un petit ventall de l’opinió 

política i de l’espectre social de l’Espanya del moment, l’’oposició va ser molt 

amplia. Anava des dels grups àcrates, més o menys al marge de la llei, per 

l’esquerra, fins a l’extrema dreta, amb el pensament reaccionari ultramontà dels 

carlins. Recordant només els grups majoritaris, en primer lloc, els socialistes 

ocupaven un sector molt dinàmic. Agrupats entorn al neixent partit socialista i 

l’organització obrera germana, la UGT, eren realment una força emergent. Per 

altra banda, els grups dels republicans en aquests moments eren heterogenis i 

estaven molt dividits a causa de la derrota. Apartats de les grans àrees de 

poder, concentrarien esforços en la lluita municipal mentre practicaven un 

constant debat ideològic, per una banda enriquidor, però amb conseqüències 

negatives en empènyer a noves escissions. Els republicans federals21, 

seguidors de Pi i Maragall i Valentí Almirall, defensaven la república federal, 

dins la qual el Principat s’organitzaria en Estat sobirà que pactaria amb els 

altres Estats ibèrics. Des de les seves files anirien sortint cap a postures 

                                                
20 “Catalanismo y socialismo”,  Revista Blanca,  Any II, 1899, pàg.  286. 
21 Veure, Pere Gabriel, “Lectures republicano-federals a la Catalunya del segle XIX”, a L’Avenç,  núm 
318, pàgs. 24-29. 
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pròximes al nacionalisme, moviment que en aquests moments estava en plena 

formació. No tots els republicans eren federals: els anomenats possibilistes, 

menys radicals i  molt menys meticulosos tocant als pactes a establir amb altres 

partits polítics, van anar constituint diversos grupuscles amb desigual fortuna 

política.  

 Com deiem més amunt, els nacionalistes eren una força en auge. De 

diversa tonalitat política, uns més conservadors, d’altres més progressistes, tots 

buscaven un nou espai des del qual obrir-se camí canalitzant una opinió pública 

cada vegada menys favorable al centralisme. Molts d’ells venien de 

publicacions catalanistes lligades a l’església catalana; altres provenien del 

carlisme i la resta, del republicanisme federal. 

El carlisme havia estat la força perdedora al llarg de tres guerres civils 

del segle XIX.  Monàrquic i absolutista, en el seu si hi havia la reivindicació, molt 

aprofitable després pels nacionalistes, de l’anticentralisme. Aspiraven a 

ressuscitar les institucions estatals catalanes en virtut de la instauració d’una 

monarquia descentralitzada. Era també  un grup força heterogeni, format tant 

per clergues ultracatòlics com per camperols que mitificaven les gestes dels 

avantpassats i alhora rebutjaven la consolidació d’un capitalisme que els 

llançava cap a una irremeiable proletarització. 

Apel·lant  a la necessitat d’estabilitat, el règim de la Restauració 

implantaria el bipartidisme, basat en el canvi pacífic de dos partits en el govern: 

el Conservador, de Cánovas del Castillo, i el Liberal, de Práxedes Mateo 

Sagasta. Les eleccions eren un frau, ja que es decidia amb anterioritat qui 

manaria. De fet, en molts aspectes les propostes dels dos partits se solapaven i 

les diferències obeïen més als interessos particulars que no pas a divergències 

doctrinals. Aquestes pràctiques, però, tindrien com a objectiu consolidar el 

centralisme, així com barrar el pas als llocs de responsabilitat política a les 

classes populars i alhora emmudir-les. D’aquesta manera, la burgesia catalana 

donaria suport a les actuacions encaminades a impedir la reorganització dels 

sectors situats a l’esquerra del sistema, bàsicament l’obrerisme i el 

republicanisme. 
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Amb el primer govern de Sagasta, l’any 1881, els republicans 

obtingueren un  primer respir. Els liberals, per tal d’ampliar la base, contactarien 

amb els sectors més conservadors del republicanisme, els possibilistes 

encapçalats per Emilio Castelar. A finals de segle, començaren a aflorar una 

sèrie de tensions que conclourien amb el divorci i enrocament de les diferents 

postures polítiques. Malgrat les mesures aperturistes de Sagasta en matèria 

social, de les quals  cal destacar la creació de la Comissió de Reformes Socials  

per tal d’apaivagar el malestar i les protestes obreres22, la política aranzelària 

despertaria successius enfrontaments amb la burgesia catalana, fins a 1891, en 

què es  promulgà l’aranzel proteccionista.  

Cal esmentar l’arrelament del pensament anarquista a Catalunya, així 

com la dura repressió que patiren les organitzacions obreres, que foren altre 

cop prohibides arran de la crisi. Aquesta actuació repressora per part del govern 

comportaria que diversos grups minoritaris  passessin a l’acció directa, la qual 

seria utilitzada com a excusa per a reprimir encara més tot tipus d’individus i/o 

grups de pensament d’esquerra. L’exemple més terrible el trobem en el procés 

del castell de Montjuic, l’any 1897, en el qual es practicaren detencions en 

massa, tortures i diverses condemnes de mort. Aquell mateix any, en Brossa, 

acusat de la distribució de proclames antimilitaristes, s’hauria d’exiliar a París. 

També hi hagué tensions, que venien essent arrossegades des de feia 

molt de temps, en torn al projecte de reforma del codi civil. Va ser una dura 

lluita entre els codificadors deguda al fet de no recollir-se el dret català dins del 

codi civil espanyol. Finalment es va arribar a una solució pactada ja  que en els 

primers moments  havia suposat la desaparició del dret civil català, el qual 

finalment sobrevisqué amb la redacció definitiva, que va tenir lloc al segon 

govern de Sagasta (1886-1889).  

                                                

22  Amb la repressió política, el moviment obrer semblà apaivagar-se. Però la 
problemática social anava en augment.  Va ser per això que es va crear, l’any 1883,  la 
Comissió de Reformes Socials. Encara que els seus mitjans i els seus objectius van ser 
molt limitats, va indagar sobre la situació de la classe treballadora i va preparar el 
terreny de futures actuacions legals. No sempre ben vista pels sindicalistes, no obstant 
va tenir un paper important dins el reformisme burgès. 
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Un altre conflicte que esclatà durant aquest període, aquest cop de 

caràcter bèl·lic, fou la guerra de Cuba. El 1895 s’inicià una revolta 

independentista (Grito de Baire), i els EUA decidiren  donar-li suport. Finalment, 

declararen la guerra a Espanya posant com a pretext l’enfonsament del Maine, 

un vaixell nord-americà ancorat a l’Havana. Mentre els industrials defensaven la 

política colonialista per qüestió d’interessos econòmics, els periòdics 

catalanistes, i amb ells diferents portaveus del federalisme i l’obrerisme, 

sostenien la necessitat d’una entesa amb els revoltats i la concessió d’una 

autonomia d’intensitat variable segons qui formulava la proposta. Catalanistes, 

federals i obreristes eren, a més, pacifistes, per simple coherència ideològica o 

per sumar a la coherència la defensa dels interessos dels sectors populars, els 

únics que s’arriscaven a ser enviats a la guerra, la qual tan sols beneficiava els 

burgesos –aquests no tenien l’obligació d’anar-hi, ja que podien pagar i així 

quedar-ne exempts-.  

La guerra, que finalitzà el 1898 amb el tractat de París i suposà un gran 

nombre de morts, la majoria de classes populars; pèrdua de fe en el 

patrioterisme espanyol imperialista i bel·licós, en veure el preu que calia pagar 

per ell. Suposava igualment la  pèrdua de la garantia del mercat colonial, just en 

el moment en què s’anunciava l’increment de la pressió fiscal. Tot i això, no hi 

hagué una gran crisi econòmica, com s’hauria pogut esperar.  

La conseqüència de la derrota en la guerra de Cuba en l’àmbit polític fou 

una forta commoció de la consciència col.lectiva. La realitat s’imposava, el 

projecte imperalista s’anava a norris. El dubte quant a l’encert de la política 

madrilenya  augmentava en incrementar les quotes impositives cap a 

Catalunya, pressió fiscal que fou contestada amb el tancament de caixes de 

1899, al qual fa referència en Jaume Brossa en el fragment següent de l’article 

Catalanismo y socialismo: 

“Del regionalismo de flors y violas de los certámenes literarios, se 
ha pasado bruscamente al regionalismo del  tancament de caixas. 
Indudablemente esto es hacer política catalana; pero política 
fragmentaria al fin (...) Actualmente esta política, esencialmente 
catalana, tiene gran valor, por dos conceptos: primero, el aunar los  
esfuerzos de todos los catalanes hacia el ideal autonomista, y segundo, 
porque protestando contra la malversación y la inmoralidad 
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administrativa, se va en camino de sanear los actuales organismos 
oficiales. Pero ahondando algo más, es decir, huyendo de la 
superficialidad de los números, se puede decir que, después de 
obtenidas esas reformas positivas, Cataluña permanecerá tan española, 
tan atrasada y tan salvaje como antes (...) Un país no se regenera 
solamente con la nivelación de presupuestos, ni con conciertos 
econòmicos, sino con una constante labor para elevar la cultura 
individual, y constante esfuerzo para hacer asequibles á (sic)  todas las 
clases los mayores é intensos goces de la vida toda”23. 

Com llegim  en les línies precedents,  a partir de 1898  es reafirmaren les 

postures regeneracionistes. Aquest  matís del pensament de Jaume Brossa en 

un sentit clarament regeneracionista  el tornarem a tractar en un capítol 

posterior. Ara per ara, quedem-nos amb la idea que aquestes postures 

crítiques davant el sistema, havien estat defensades, abans del 98 per la 

revista l’Avenç, que ara estudiarem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 “Catalanismo y socialismo”,  Revista Blanca,  Any II, 1899,  pàg.  284. 
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3. CONTEXT LITERARI 

3.1. INTRODUCCIÓ 

Els escrits més rellevants de Jaume Brossa corresponen al primer 

període del moviment modernista; de fet, podríem afirmar que ell és un dels 

principals impulsors d’aquest corrent literari i de pensament. 

 Hi ha quelcom que m’ha cridat l’atenció al llegir sobre Modernisme català 

i que penso que cal esmentar abans d’iniciar una explicació sobre aquest 

moviment literari. Segons Joan Lluís Marfany, a l’hora d’intentar definir el 

corrent modernista, hom sol topar amb un seguit de termes contradictoris, amb 

confusions; existeix una dificultat quan es vol explicar aquest moviment, 

sobretot al referir-nos a la vessant  més política i heterodoxa d’aquest. Aquesta 

confusió existent en torn al Modernisme, doncs, ha acabat per provocar que 

sovint aquest moviment sigui definit com quelcom caòtic i confús, contradictori. 

 Arribats a aquest punt,  Marfany explica un seguit de causes que podrien 

haver generat aquesta dificultat a l’hora de parlar del moviment modernista, 

dificultat que ha provocat que hom tingui un concepte erroni d’aquest. Una de 

les idees que Marfany expressa m’ha semblat especialment interessant, 

principalment perquè podria estar relacionada amb quelcom ja esmentat a la 

introducció: 

“(aquesta) concepció del Modernisme (...) l’hem heretada del 
Noucentisme (...) En judicar el Modernisme, els noucentistes no 
interpretaven la història; l’estaven fent. El Modernisme no era per a ells 
un tema d’investigació, sinó un motiu de polèmica viva i immediata i un 
enemic a combatre. Els qui vingueren després, però, elevaren aquests 
judicis polèmics i interessats a la categoria d’objectiva interpretació 
històrica.”24 

  

                                                
24 Aspectes del Modernisme, op. cit. Pàg. 14. 
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 A la introducció del treball he fet referència a la interpretació errònia que 

potser s’havia fet del pensament i la figura de Jaume Brossa. He explicat que, a 

partir d’un moment donat, alguns crítics literaris havien tractat de forma injusta 

l’obra i la importància d’aquest assagista, i possiblement ho havien fet 

condicionats pel context social, cultural, polític en que visqueren.  

 Doncs bé, pel que sembla, podríem pensar que la mateixa influència que 

exercí la ideologia dels noucentistes a l’hora d’interpretar el moviment 

modernista podria haver afectat la interpretació dels escrits de Jaume Brossa.  

 Així doncs, partint d’aquestes deduccions, he pogut comprendre i 

explicar millor el Modernisme i, conseqüentment, interpretar sense tants 

prejudicis l’obra del protagonista d’aquest treball. De fet, penso que, de la 

mateixa manera que intentar entendre per què hi ha tanta confusió entorn al 

Modernisme ens pot permetre comprendre, en part, per què s’interpreten 

erròniament els escrits i els posicionaments d’en Brossa, estudiar i comprendre 

les idees de l’assagista pot servir-nos per a entendre millor l’essència d’aquest 

corrent literari. 

 

3.2. DEFINICIÓ I CONCEPTES GENERALS  

Els impulsors d’aquest moviment literari i polític foren una generació 

d’artistes innovadors provinents –la majoria- de famílies burgeses. Sentien 

inquietuds al veure una Catalunya mercantilista, mediocre, dirigida per burgesos 

de mentalitat simple i preocupats pels guanys materials, obviant tot allò més 

espiritual, i s’horroritzaven a l’observar una Espanya retrògrada, vulgar, 

ancorada en el passat i allunyada dels corrents literaris i filosòfics de l’Europa 

moderna. Així doncs, aquesta nova generació portadora d’idees innovadores 

impulsaria el que coneixem amb el nom de Modernisme, moviment que aquí a 

Catalunya tindria unes característiques específiques, diferenciades de la resta 

de zones -a causa del context concret català-. Aquest moviment podria definir-
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se com: <<Procés de transformació de la cultura catalana de cultura regional i 

tradicionalista a cultura nacional i moderna>>25.  

 De fet, una de les principals característiques a destacar sobre el 

pensament d’aquests joves catalans modernistes és la seva concepció de 

Catalunya com una comunitat autosuficient, la qual ha de desenvolupar una 

literatura pròpia; el poble ha de prendre consciència de la riquesa cultural a què 

pot arribar, sense creure que tan sols pot aspirar a fer aportacions regionals a 

una cultura més àmplia. Així doncs, en matèria política, durant el Modernisme 

observem el pas de regionalisme a nacionalisme, i veiem com es desenvolupa 

el nacionalisme com una ideologia moderna elaborada gràcies als escrits de 

Maragall i de l’Avenç, que encapçalen la tendència més política del moviment 

modernista, la regeneracionista (que veurem en l’apartat 3.5. Evolució del 

moviment i tendències). D’aquesta manera, els modernistes es consideraran 

escriptors i intel·lectuals catalans –proposaran campanyes per a normativitzar la 

llengua catalana-, conscients d’estar impulsant i modernitzant la cultura. 

 Així doncs, en referència a aquesta voluntat de modernitzar la cultura, cal 

dir que el corrent modernista s’inspirarà en moviments literaris i filosòfics 

europeus, aquells més avantguardistes; per tant, unes altres característiques 

del Modernisme, aquest cop en matèria literària, consisteixen en: la voluntat de 

modernitzar la literatura catalana, i fer-ho partint de l’europeisme, és a dir, de 

les influències rebudes dels corrents de pensament europeus contemporanis 

més innovadors. 

 D’aquesta manera, si seguim parlant de política i de literatura, cal afegir 

que defensaven la universalitat, és a dir: <<Trencament dels obstacles que 

impedeixen la mútua relació entre els pobles>>. Aquesta última idea sol 

identificar-se com a contradictòria amb el nacionalisme, concepte erroni que 

m’agradaria desvirtuar, considerant-lo causa d’algun prejudici, segurament fruit 

de la confusió entre un nacionalisme basat en l’estat i un nacionalisme basat en 

la nació:  

                                                
25 Aspectes del Modernisme, de J. L. MARFANY, pàg. 34. 
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“El nacionalisme estatalista compleix la funció d’eliminar qualsevol 
rastre de consciència diferencial entre les dues nacions sotmeses per 
aquell (...) L’estatalisme com exaltació irracional de la pàtria (...) (pretén 
aconseguir) la uniformització general (...) Així mateix, el nacionalisme 
que pren com a base la nació, intenta superar aquest alienament (de la 
població) i redescobrir la identitat nacional”26, identitat i cultura que pot 
compartir amb altres pobles sense que aquest fet resulti quelcom 
contradictori. 

 

 En matèria artística, la generació d’artistes modernistes passarà de tenir 

una concepció menestral de l’art a tenir una concepció burgesa de l’art. És a dir, 

opina que els artistes i els intel·lectuals haurien de tenir més transcendència 

social; l’art i la literatura, per a ells, són una vocació, viuen per a dedicar-s’hi, no 

són simples artesans sinó que són portadors de valors nous, superiors. 

Podríem relacionar aquest canvi de mentalitat amb el canvi d’una societat pre-

industrial a una d’industrial. A més, els modernistes concebien l’art de dues 

formes: l’art com a passió, i l’art com a rebel·lió contra la mentalitat mercantilista 

de la seva classe social, la burgesia, rebel·lió que comporta un compromís amb 

la societat: transmetre els nous valors a la resta de societat, desvetllar les 

consciències adormides, educar a través de l’art, emprant-lo com una eina de 

transformació social. 

 El concepte explicat anteriorment, el de concebre l’art com a rebel·lió 

anti-burgesa, podria semblar-nos contradictori respecte al de “concepció 

burgesa de l’art” o al fet que els joves modernistes pertanyessin, 

majoritàriament, a famílies burgeses. De fet, algunes tendències dins el 

Modernisme tan sols pretenien que l’art gaudís d’un reconeixement social, i no 

es rebel·laven totalment contra la burgesia –tan sols quan aquesta es mostrà 

més conservadora-, sinó només en part, exigint un espai propi i intentant que la 

societat catalana acabés de fer el pas d’una concepció menestral a una de 

burgesa. Aquestes tendències sí que es trobarien amb contradiccions a l’hora 

de defensar el nacionalisme i, al mateix temps, voler desmarcar-se de la 

burgesia, ja que aquesta, pel context socioeconòmic, en molts casos, estaria 

interessada en defensar postures nacionalistes. Però altres vessants del 

                                                
26 Anarquisme i alliberament nacional, pàgina 24, línies: de la 24 a la 26, i pàgina 25, línies: 1, 2, 16, 25 i 
26 



 

24 
 

moviment, les més radicals (sobre les quals em centraré especialment en 

aquest treball), van anar més enllà en aquesta rebel·lió contra la burgesia, 

superant la contradicció que he anomenat a l’inici del paràgraf. Així, van 

transformar, en alguns casos –Jaume Brossa amb Cortada en un principi i, 

posteriorment, amb Ignasi Iglésias i Coromines-, l’esperit rebel en esperit 

revolucionari, al defensar el proletariat i atacar directament la ideologia burgesa 

dominant, i al veure el nacionalisme com una eina revolucionària i, per tant, 

anti-burgesa. 

 Així doncs, aquesta postura anti-burgesa, que en alguns casos es durà a 

l’extrem mentre que en d’altres no passarà de la rebel·lió, suposarà, per als 

modernistes, una ruptura entre l’individu, l’artista, i la societat. Els modernistes, 

que conceben l’artista com un portador de nous valors, com un individu superior 

en aquest sentit –cal destacar la gran influència de la filosofia de Nietzsche en 

el Modernisme-, esdevenen dissidents i es desmarquen de les masses, de la 

mentalitat i la indiferència imperant en la societat. 

 

3.3. PRECEDENTS 

 Abans de crear-se un moviment modernista com a tal -tot i que aquest 

aviat es dividiria en diversos fronts i no seria gaire unitari- i hagué una sèrie de 

personalitats que ja empraren el terme modernista, però que no tingueren tanta 

repercussió en la direcció cultural catalana com els posteriors artistes i 

intel·lectuals. 

 Aquests individus, doncs -que no formaven cap moviment col·lectiu 

consolidat sinó que actuaven cadascú pel seu compte- defensaren moltes de 

les idees que després inspirarien el Modernisme. M’estic referint a, per una 

banda, Josep Yxart i Joan Sardà –crítics literaris de renom-, els quals 

influenciarien sobretot Casellas, Rusiñol i Maragall, i, per altra banda, als 

impulsors d’idees catalanistes: Pompeu Gener i Valentí Almirall, principal 

teoritzant de l’agrupació política Estat Català –fundada el 1873 en plena 

República- i partidari de la tendència intransigent dins el federalisme; aquesta 

tendència es definia com demòcrata, republicana, federalista i radical. Aquestes 
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postures ideològiques serien recollides pels homes de l’Avenç. De fet, com ja 

he comentat més amunt, a través de Maragall i de l’Avenç (tendència 

regeneracionista, compromesa socialment), es desenvoluparia el nacionalisme 

com una ideologia moderna elaborada. 

 

3.4. INICIS DEL MOVIMENT 

 Tot i que anteriorment ja havia començat a crear-se un esperit rebel, de 

renovació, en el panorama artístic i social, podríem dir que el moviment 

modernista s’inicia entre el setembre de 1892 i el setembre de 1893. Al llarg 

d’aquest any, s’introduiran algunes obres d’Ibsen i Nietzsche al país, Casellas 

publicarà articles de crítica a La Vanguardia, Maragall en publicarà al Brusi, 

Enric Morera i Viura estrenarà les seves primeres obres musicals, i Jaume 

Brossa i Alexandre Cortada assumiran la direcció de l’Avenç.  

 L’Avenç, del qual parlaré molt al llarg d’aquest treball ja que suposà 

l’etapa més rellevant en matèria literària en la vida d’en Brossa, era una revista 

protagonitzada per la joventut catalana que representava el catalanisme 

republicà més avançat políticament del moment -com ja he dit, els homes de 

l’Avenç havien rebut influències de catalanistes com Valentí Almirall27-. Així 

doncs, endegarien una campanya ortogràfica i tindrien com a col·laboradors 

personalitats com Pompeu Fabra (sobre el qual Jaume Brossa expressaria la 

següent opinió: “L’esforç de selecció i depuració qu’ha operat el nostro 

company Pompeu Fabra, és un esforç que recau en benefici de la llengua 

catalana”28), Santiago Rusiñol, Joan Maragall o Raimon Casellas. A partir de 

l’entrada de Jaume Brossa a la revista, es crearien un programa i uns objectius 

comuns, de clara tendència regeneracionista: 

• Lluitar contra l’esperit conformista i contra l’alienació predominant, 

i prendre consciència col·lectiva com a intel·lectuals catalans, 

                                                
27 Veure Josep Pich i Mitjana, “Reivindicació de Valentí Almirall. El pare del catalanisme polític”, a 
L’Avenç,  num. 299, pàgs. 44-49. 
28 Article La Festa Modernista de Sitges, pàg. 258. 
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rebutjant la concepció menestral –de què abans parlàvem- de l’art 

i la literatura. 

• Oposar-se a la imposició del centralisme castellà, tot rebutjant 

postures regionalistes. 

• Crear un art, una cultura i una literatura autènticament nacionals, 

veient la Renaixença com una trava, pel seu localisme estret i 

resclosit. 

• Apostar per una síntesi entre catalanitat i modernitat, és a dir, un 

desvetllament cultural català encarat al progrés, obert a les 

influències de l’Europa Moderna. 

 Així doncs, tot aquest ambient desembocaria en la Primera Festa 

Modernista, duta a terme el setembre de l’any 1893 a Sitges, en la qual hi 

participaren els grups més avançats en el món cultural català: els redactors de 

l’Avenç, la colla de pintors dirigits per Rusiñol i Casellas, i un grup de músics 

joves -que prenien Wagner com a model- juntament amb Enric Morera i Viura 

(1865-1942). Amb aquesta festa es pretenia crear un front modernista comú; de 

fet, en l’article La Festa Modernista de Sitges, en Brossa diria: “Anem en camí 

de veure reunir les moltes energies qu’en el món artístic viuen esgarriades per 

Catalunya. La festa de Sitges pod fer fixar seriosament en aquesta germanor 

qu’es fa indispensable si es vol tirar avant l’aixecament de l’esperit debilitat de 

l’art modern català.”29. 

 

3.5. PROPÒSITS FONAMENTALS 

 Aquest front modernista, tot i ésser força heterogeni -de fet, aviat es 

desfaria-, tenia uns objectiu principals comuns (els quals, d’una manera o altra, 

ja he donat a entendre en l’apartat 3.2. Definició i conceptes generals, però que 

m’agradaria destacar): 

                                                
29 Article La Festa Modernista de Sitges, pàg. 257. 
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• Modernitzar una cultura i una societat tradicionalista i regionalista, 

endarrerida respecte Europa. 

• Aspirar a la universalitat, és a dir, a posar la cultura catalana a 

l’altura de la resta de corrents literaris i filosòfics europeus. Per 

aquest motiu, rebutjaven aquells qui veien la cultura catalana com 

quelcom “una mica diferent” dins la nació espanyola, i tan sols 

aspiraven a un particularisme regional, tot exaltant els aspectes 

folklòrics catalans. 

• Crear un art autònom, sense convencions ni academicismes. 

 

3.6. EVOLUCIÓ DEL MOVIMENT (ETAPES) I TENDÈNCIES 

 En el Modernisme, moviment que s’inicia cap a l’última dècada del segle 

XIX i la fi del qual sol datar-se de 1911 –any de la mort de Joan Maragall-, cal 

destacar, a grans trets, dues tendències ben diferenciades. Aquestes, sorgiren 

a partir de les diverses interpretacions que es feren del concepte modernista 

ruptura entre l’individu -l’artista- i la societat. Així, adoptaren dues actituds 

pràcticament contraposades; d’aquesta manera, cal parlar de: 

• Tendència esteticista: veuen l’art com una religió i l’artista com el 

portador de valors superiors. Creuen en l’Art per l’Art, és a dir, l’art 

com una finalitat en si mateixa, sense contingut, essent apolític 

(tot i que considerar-se apolític ja és una manera de posicionar-se 

ideològicament), i donant importància a la forma, a l’estètica, a la 

bellesa. Sobre la ruptura entre l’artista i la massa, aquesta ve 

donada a causa dels valors materialistes burgesos, que es 

contraposen a la passió artística i als valors superiors defensats 

pels esteticistes; així, la postura que adopten és la d’evadir-se a 

través de l’art, consolar-se amb aquest, refugiar-s’hi. Sobre el pas 

d’una concepció menestral de l’art a una concepció burgesa de 

l’art, Marfany diu que, probablement, els esteticistes tan sols 

cercaven un reconeixement social de l’art, impossible amb la 
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mentalitat menestral de la burgesia catalana; així, quan la 

burgesia canviés de postura respecte a l’art i li concedís un espai i 

una transcendència, segurament els esteticistes ja en tindrien 

prou. D’aquesta manera, la seva rebel·lió  tan sols comprenia 

aquest aspecte, ja que no entrava en matèria política.  

• Tendència regeneracionista: Tot i que el concepte de ruptura entre 

l’artista i la societat ve donat més o menys per les mateixes 

causes que en l’esteticisme (rebuig d’uns valors burgesos basats 

en allò material, de la mentalitat menestral i de la uniformitat i la 

superficialitat de les masses), l’actitud que s’en deriva és ben 

diferent. Els regeneracionistes creuen que l’artista (també 

considerat com a portador d’uns valors superiors) ha d’estar 

compromès socialment, té la responsabilitat d’actuar al bell mig de 

la societat per tal de desvetllar-la, transformar-la, millorar-la. Així, 

segons els diversos períodes que seguí el Modernisme –que 

explicaré a continuació-, s’observen tendències més moderades o 

més radicals (el més extremista fou Jaume Brossa), les quals, 

sense sortir de la dissidència, s’acostarien més a línies 

revolucionàries o al simple desig de renovació. D’aquesta manera, 

com veurem, la rebel·lió anti-burgesa en alguns casos es duria fins 

a les darreres conseqüències mentre que en d’altres no. 

 Arran de la Primera Festa Modernista –Sitges, 1893- es creà, com ja he 

dit, un front comú, tot i l’heterogeneïtat d’aquest. Així, coexistien i col·laboraven 

ambdues tendències (regeneracionisme i esteticisme), tot i haver-hi força 

divergències tal i com podem observar en l’opinió que expressa en Jaume 

Brossa -amb el llenguatge xocant tan característic del Brossa del 1893- en el 

seu article sobre la festa en qüestió: “Lo que per nosaltros (els homes de 

l’Avenç) era una expansió de jovenesa, petit preludi d’una austera consagració 

de l’Art, per alguns era un execrable pelegrinatge de decadents”30. 

 La tendència regeneracionista del moment, protagonitzada per l’Avenç, 

s’aniria radicalitzant progressivament, i en Cortada i en Brossa, hereus de la 
                                                
30 Íd. 
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tradició federal, voldrien traslladar la revolució anti-burgesa a un terreny polític i 

no estrictament artístic. Així, decidirien emprar l’art com una eina més per a 

transformar la realitat sociopolítica i no pas, com s’havia defensat fins llavors, 

emprar la rebel·lió com una eina per a transformar l’art i la cultura únicament. 

D’aquesta manera, passarien d’ésser rebels a esdevenir revolucionaris, fet que 

esveraria la resta de redactors de l’Avenç, ja que arran dels atemptats de 1893 

la repressió subsegüent era especialment forta. Així, hi hauria discrepàncies 

entre les diverses personalitats que integraven la revista, i els responsables 

d’aquesta decidirien de suspendre-la definitivament, a finals de 1893 inicis de 

1894. 

 Amb la desaparició de l’Avenç, el front modernista comú iniciat 

anteriorment es desfaria, imposant-se, per una banda, el decadentisme –

moviment caracteritzat per un esteticisme refinat i per la consciència d'ésser a 

la fi d'una civilització- en la major part d’obres artístiques i literàries, i 

radicalitzant-se encara més, per altra banda, la via revolucionària. Aquesta 

última, fou duta a terme per en Jaume Brossa juntament amb altres joves 

intel·lectuals: Ignasi Iglésias i Pere Coromines. Les activitats d’aquest grup 

serien, en essència, educadores, culturals i polítiques (obres de teatre, 

conferències, redacció d’articles teòrics, difusió de pamflets, discursos, etc.), 

propagadores de consciència revolucionària entre les classes obreres 

catalanes. El 1896 fundarien el grup Foc Nou i el Teatre Independent. Altres 

intel·lectuals, alguns autodidactes, s’afegirien a aquesta vessant, la qual aviat 

seria reprimida durant el procés de Montjuic, que duria com a conseqüències la 

renuncia per part d’alguns –com ara Coromines- o l’exili d’altres –per exemple, 

el mateix Brossa-. 

 Al 1898, s’havia aixafada l’actuació revolucionària d’un sector del 

modernisme i hi havia hagut una reacció contra el decadentisme. Així mateix, la 

conjuntura socioeconòmica del moment empenyia la burgesia catalana a optar 

per noves vies en matèria política, i això l’apropà a certes tendències 

modernistes més moderades políticament i que tan sols contemplaven alguns 

aspectes de la seva rebel·lió. D’aquesta manera, s’acabà de configurar una 

tendència regeneracionista (no tan radical com la d’abans) amb la revista 



 

30 
 

Catalònia, i es reunificaren els fronts de lluita sota un ideal nacionalista, el qual 

també era defensat per la burgesia i, per tant, era més moderat i menys 

agressiu que el de l’etapa anterior. Les opcions estètiques d’aquesta segona 

etapa serien, per una banda l’espontaneïsme –la paraula viva de Maragall- i per 

altra, l’arbitrarisme -artifici enfront de la naturalitat-. En aquest context, tal i com 

he explicat a l’apartat de biografia de Jaume Brossa, l’assagista se sentiria 

exclòs, i més encara durant el període que correspon als anys daurats de la 

Lliga Regionalista (any 1901, 1904, 1907) –de caire burgès conservador-. i no 

tornaria a participar en el panorama cultural i social català fins més endavant, 

quan el Modernisme es trobés amb una contradicció fonamental que calia 

analitzar, criticar i superar.   

 La segona etapa del Modernisme, la que he explicat al llarg del paràgraf 

anterior, cercà el nacionalisme, que unificava totes les tendències, en l’exaltació 

de certs aspectes característics, diferencials, de la cultura catalana. Així, en 

alguns casos estigueren a punt de caure en el localisme i el tradicionalisme que 

tant havien criticat, contra el qual havia nascut el Modernisme. D’aquesta 

manera, l’any 1904, Jaume Brossa, Gabriel Alomar i Pere Coromines fundarien 

El Poble Català, culturalment oposat a l’espontaneïtat inculta i al ruralisme. El 

1906 en Brossa, recobrant l’esperit de 1893, pronunciaria un parell de 

conferències sobre nacionalisme artístic, en les quals defensaria el modernisme 

enfront el tradicionalisme i el cosmopolitisme enfront el localisme; seria molt 

criticat per Joan Maragall i pels redactors de La Veu, revista a mans dels 

noucentistes, que anirien prenent la direcció cultural del nacionalisme català, 

cada vegada més perfilat. 
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4. INTERPRETACIÓ DEL PENSAMENT D’EN BROSSA  A 
TRAVÉS DELS SEUS ESCRITS   
 

 El pensament d’en Brossa resulta interessant perquè  combina una sèrie 

d’idees que potser aparentment semblen contraposades, però la síntesi de les 

quals dóna resultats originals  tant al seu temps com projectats cap al futur.   

Podria pensar-se  que les relacions que Jaume Brossa establia entre 

idees que podrien semblar contradictòries, a causa de certs prejudicis, pot 

haver estat un dels factors del desprestigi que ha patit aquest autor?. És a dir, 

es fa difícil concebre que conceptes com ara catalanisme i obrerisme, amb 

alguns trets anarquistes, no siguin contradictoris; de fet, es podria explicar per 

què existeix el prejudici de relacionar catalanisme amb quelcom burgès, de 

dretes, i ser incapaços de concebre’l com quelcom a favor del proletariat (tal i 

com veurem, aquesta última concepció és la d’en Brossa): 

 “En aquella època (1892) el catalanisme es pot dir que encara no 
havia entrat en aquestes classes socials (obrers i pagesos) (...) D’aquí 
deu venir la idea –si es furga una mica, escampada injustament- que el 
catalanisme ha estat obra d’elements de dreta.”31 

 De fet,  en l’època de Jaume Brossa, ja existien aquests prejudicis, i ell 

mateix toparia amb alguns obstacles a l’hora de relacionar conceptes 

modernistes com el catalanisme amb idees revolucionàries i internacionalistes a 

favor del proletariat.  

  

 

 

 

                                                
31POBLET, JOSEP M. Història bàsica del catalanisme, pàg. 150.
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4.1. RECENSIÓ DEL MATERIAL BASE 

1.-  
 
Títol: Viure del passat 

 

Revista: Avenç - Segona època, any IV - Núm.9 - Setembre de 1892 - 

Pàgines: de la 257 a la 264. 

 
Tema: Crítica social d’Espanya i Catalunya. 
 
 
Sinopsis:   Amb motiu de la Celebració del Centenari de Colom, Jaume Brossa 

fa un anàlisi sociològic de la població d’Espanya i Catalunya. Després realitza 

una crítica de la situació en que es troben totes dues, fa un repàs històric i un 

seguiment dels moviments filosòfics i literaris que s’han anat donant, elabora 

una valoració d’aquests i explica com han afectat a la població.  

 Intenta exposar una solució de cara al futur, basada en l’autonomisme 

radical català, el progrés -que situï Catalunya a l’altura de les nacions europees- 

i una democràcia pura que tingui per fonament la sobirania de l’individu. Segons 

Jaume Brossa, aquests objectius s’assoliran per mitjà d’una revolució en l’àmbit 

de l’ensenyament, que permeti educar el proletariat i crear una literatura, un art i 

unes idees pròpies (una unitat en totes les manifestacions del pensament), 

catalanes, diferenciades dels pobles que ens envolten i exemptes d’interessos 

de classe i d’egoismes (Veure Annex) 
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2.- 
Títol: Societat Catalana de Concerts. 

 
Revista: Avenç – Segona època, any IV – Núm. 10 – Octubre del 1892 – 

Pàgines: de la 313 a la 315. 

 
Tema: Música Catalana. 

 

 

 
Sinopsis: Jaume Brossa analitza un concert dut a terme per la Societat 

Catalana de Concerts per veure el context artístic i social català i fer-ne una 

crítica.  

 Valora positivament el fet que el programa del concert fos variat. Parla de 

Berlioz, Wagner, Grieg, Pedrell..., explica el significat de la seva música i 

mostra quines van ser les simfonies amb més èxit i per què. Al parlar de 

compositors catalans (com ara Millet), introdueix elements ideològics: 

nacionalisme i internacionalisme, al defensar que cada poble de la Península ha 

de manifestar el seu art diferenciat i defensar un “nacionalisme artístic”.  

 Pel que fa a l’execució del concert, l’autor lloa el Sr. Nicolau, i el 

considera indicat per a formar l’escola musical catalana, la qual ha d’estar lliure 

de fanatismes particularistes, deixant així llibertat per a qualsevol manifestació 

artística; l’art també ha de permetre educar, de forma desinteressada, el públic 

(fins llavors snob i ignorant), fomentant el criteri propi. 
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3.- 
Títol: Narcís Oller 

 
Revista: Avenç – Segona època, any IV – Núm. 12 – Desembre del 1892 – 

Pàgines: de la 353 a la 357. 

 
Tema: Literatura Catalana, Crítica. 

 
 
 
Sinopsis: En aquest article, Jaume Brossa parla del context literari català de 

l’època. A través d’un comentari literari de Narcís Oller –considerat per en 

Brossa com l’únic escriptor de qualitat del període de la Renaixença- i en 

especial de la seva obra Febre d’Or, en Brossa elabora una dura crítica a les 

lletres catalanes basant-se en els aspectes següents: la forma, el llenguatge 

(que segons ell no permet expressar matisos, al no estar normativitzat), el ritme 

i la rima (en poesia), la prosa i l’estil. Afirma que la literatura catalana no ha 

sabut seguir els corrents moderns europeus –apart d’Oller, el qual s’acosta a la 

novel·la sociològica-, dels quals podria aprendre. Creu que els escriptors i 

intel·lectuals catalans no saben elevar-se per sobre la vida vulgar, i això els 

priva de tenir una visió global; a més, pensa que aquests tenen una concepció 

de la vida basada en l’optimisme egoista i utilitarista característic del medi 

mercantil en el que viuen. 
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4.- 
Títol: Quimeres contemporànies 

 
Revista: Avenç – Segona època,any V -  Núm.1 – 15 de gener de 1893 – 

Pàgines: de la 12 a la 14. 

 
Tema:  Ideologia/Filosofia: anàlisi dels corrents de pensament d’Europa,  

 

 

 
Sinopsis: Jaume Brossa realitza un anàlisi dels moviments filosòfics que 

s’estan desenvolupant a Europa. Parla d’en Maurice Barrès (1862-1923), 

escriptor i polític francès, i del seu interès pel subconscient i l’escepticisme vers 

allò exterior; fa una crítica dels novo-estoics, dels quals no veu innovadora cap 

idea moral, però sí aprofitable la seva “guerra al burgès refractari a tot avenç”. 

D’aquest últim punt n’extreu que “la revolució de demà serà substituir 

l’aristocràcia (dels diners) per la intel·ligència” i que a Catalunya la burgesia 

posa masses traves a tot esforç intel·lectual. 

 Després parla de com està finalitzant el període positivista i determinista i 

de com s’imposen idees que, combinades, són massa abstractes i destructives: 

el novo-cristianisme d’en Vogué, el nihilisme rus i el mistico-anarquisme d’en 

Tolstoi, més en Dostoievski, sumats a en Barrès. A això contraposa la reacció 

contrària, de la qual ell n’és partidari: la resurrecció de la voluntat, propulsora de 

l’avenç i del benestar i que dóna ales a l’acció (fa referència a les idees, 

d’Ibsen, Nietzsche i Paul Bourget). 
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5.- 
Títol: José Zorrilla. 

 

Revista: Avenç – Segona època, any V – Núm.2 – 31 de gener de 1893 – 

Pàgines: de la 17 a la 19. 

 
Tema: Filosofia/Literatura 

 

 
 
Sinopsis: Aquest article va ésser escrit aproximadament una setmana després 

de la mort de José Zorrilla, i parla del pensament i la poesia d’aquest i també de 

Renan, dos escriptors de postures contràries que –segons Jaume Brossa- són 

fruit de dues civilitzacions contraposades (Castella i França). A continuació, 

l’articulista relaciona l’obra de Zorrilla amb el seu context històric i social, i d’això 

n’extreu una idea similar a la de l’escrit Viure del passat (publicat per en Brossa, 

a l’Avenç, el setembre de 1892): que el poble castellà s’entesta a viure de 

llegendes d’èpoques passades amb l’objectiu de consolar-se de les 

desil·lusions del present. Així, afirma que Zorrilla continua amb la tradició dels 

clàssics espanyols, emprant una retòrica freda i explicant “glòries” d’èpoques 

passades. 

 Tot i que també valora l’obra d’aquest escriptor, Brossa defensa que cal 

abandonar l’art retrospectiu i “llençar-nos a les lluites de la vida real 

contemporània”. 
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6.-  
Títol: L’independència de la crítica 

 
Revista: Avenç – Segona època, any V – Núm. 4 – 28 de febrer de 1893 – 

Pàgines: de la 49 a la 52. 

 
Tema: Crítica social i literària. 

 
 
 
Sinopsis: Jaume Brossa defensa la independència de criteri i la lliure 

investigació, i parla de la importància de la crítica literària racional, exempta de 

prejudicis i d’hipocresia.  

 L’autor creu que existeixen tres obstacles per a dur a terme aquest tipus 

de crítica: apart de la dificultat d’introduir una idea innovadora i dissident en la 

mentalitat col·lectiva, existeix una hipocresia dominant fomentada per aquells 

que defensen unes idees arcaiques que ni tan sols creuen. Un altre impediment 

és el patriotisme burgès -que Jaume Brossa qualifica de chauvinista-, que amb 

llur proteccionisme impedeix fer una crítica imparcial de les obres catalanes, fet 

que permetria comparar-les amb d’altres produccions literàries de nacions 

diverses i així posar-les al seu nivell i universalitzar-les. A aquesta idea afegeix 

la importància d’assimilar l’esperit d’altres pobles europeus, però alhora 

mantenint el caràcter català. I per últim, un altre obstacle és la susceptibilitat 

dels autors, en part produïda per la hipocresia general, que omple de lloances 

els escriptors més mediocres. 

 A tot això oposa l’alternativa dels joves radicals modernistes, que –

segons Brossa- han d’expressar les seves idees sense emprar eufemismes, 

realitzar crítiques imparcials i defensar una literatura inspirada en la realitat, una 

novel·la en la qual es plasmi la individualitat de l’escriptor i no l’opinió de la 

majoria, i una prosa rica que expressi les idees revolucionàries contemporànies. 

Cal criticar els escriptors coetanis –en comptes d’odiar-los d’amagat- per tal de 

rectificar errors, cal aprendre del passat i no pas viure d’aquest. En matèria 

política, Brossa proposa un autonomisme basat en el dret federatiu. 
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7.- 
 
Títol: Frederic Soler 

 

Revista: Avenç – Segona època, any V – Núm. 6 – 31 de març de 1893 – 

Pàgines: de la 84 a la 88. 

 
Tema: Literatura Catalana, Crítica. 

 
 

 
Sinopsis: Partint de la recent publicació del poema Jesús, de Frederic Soler, 

Brossa realitza una dura crítica a aquest autor i la seva obra. 

 Jaume Brossa, utilitzant un llenguatge clar i directe, afirma que la poesia 

de Soler és mediocre, està mal escrita i mal versificada i no es pot valorar des 

d’un punt estètic i ni tan sols religiós. Creu que triomfa entre les persones que 

no han tingut accés a una educació intel·lectual perquè satisfà la necessitat que 

tenen aquests sectors socials febles de rendir culte; també escriu un fragment 

de Brunetière referent a Frederic Soler, i així introdueix algun element de crítica 

social: “El romanticisme (...) d’en Soler és dolent, fals (...) perniciós (...) per les 

generacions anteriors (...) Sols un ínfim nombre d’individus practica l’analisis 

dels propris sentiments i idees.(...) Per xò faig responsable an en Soler del 

modo com auran estimat aquelles dues generacions...”. Brossa també diu que 

el poeta no té visió del passat i que per aquest motiu no plasma la realitat de 

l’època ni la psicologia que haurien de tenir els personatges. Critica el fet que 

molts autors tergiversin la veritat històrica. Afegeix que Soler dóna “un argument 

de burgès quand vol combatre l’ateisme”. 
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8.-  
 
Títol: La joventut catalana d’are 

 

Revista: Avenç – Segona època, any V – Núm. 13-14 – 15-31 de juliol de 1893 

– Pàgines: de la 201 a la 206. 

 
Tema: Anàlisi sociològic. 

 
 

 
Sinopsis: Jaume Brossa analitza el jovent català de l’època i pretén explicar la 

causa que aquest sigui, en general, incapaç d’expressar idees pròpies, superar 

la mediocritat imperant i crear corrents intel·lectuals innovadors. 

 En Brossa creu que, tant a Espanya com a Catalunya, hi ha una 

tendència al fanatisme que s’instal·la en qualsevol idea o actitud, ja sigui un 

espanyolisme ignorant o un pseudo-catalanisme basat en l’odi a Castella o en 

consignes patriotes. En matèria artística veiem particularismes i fixacions 

absurdes. La causa d’aquesta situació la trobem en l’educació deficient que 

reben els joves catalans. Així, el bilingüisme provoca que el jovent no pugui 

expressar-se bé en cap de les dues llengües i menyspreï la materna. Brossa 

també parla del neo-catolicisme que impregna les escoles i universitats. 

 Creu que la joventut hauria d’emancipar-se de tradicionalismes, 

prejudicis, odis infundats i de la mentalitat mercantilista que impregna la societat 

catalana. Caldria que valorés la solitud i no es deixés influir per l’entorn, i alhora 

donés importància a la vida social, creant una Catalunya conscient del seu 

valor, amb educació pròpia i formada per gent d’esperit lliure que cultivi la 

llengua materna. 

 Per acabar, Jaume Brossa descriu, d’una manera fins i tot lírica –emprant 

enumeracions descriptives-, el caràcter dels homes nous, lliures, i fa referència, 

també, a la ideologia d’aquests: “creieu possible la destrucció del poder polític”, 

“espereu el triomf de totes les autonomies”.  
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9.- 
 
Títol: La Festa Modernista de Sitges. 

 
Revista: Avenç – Segona època, any V – Núm.17 – 15 de setembre de 1893 – 

Pàgines: de la 257 a la 261. 

 
Tema: Literatura/Música Catalana 

 
 
 

Sinopsis: Aquest article és una crítica a la Festa Modernista, duta a terme el 

setembre de l’any 1893 a Sitges, en la qual Jaume Brossa –amb els seus 

companys de l’Avenç- va participar-hi. L’autor parla dels compositors Enric 

Morera i Cesar Franck i de l’execució del concert que aquests van realitzar 

durant la festa. Després comenta els següents aspectes l’obra de Maeterlink, 

l’Intrusa, interpretada també aquell dia: el seu simbolisme, l’escenografia, els 

problemes estètics que havien sorgit a l’hora de traduir l’obra al català (que 

encara no estava normativitzat), però que va solucionar Pompeu Fabra -a qui 

lloa Jaume Brossa-, la interpretació dels actors i actrius, i la impressió que 

l’espectacle teatral produí en el públic. 

 De tot això l’autor n’extreu una conclusió: que la festa modernista podria 

suposar una unió de forces que permetés impulsar un art català modern, pur, 

seriós i allunyat del mercantilisme. També diu que l’Avenç no pretén fomentar el 

decadentisme, perquè no creu en exclusivismes. 
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10.- 
 

Títol: L’anglo-saxonisme 

 
Revista: Catalonia – 15/31 de juliol de 1898 – pàgines: de la 165 a la 172. 

 
Tema: Anàlisi històric/Ideologia 

 
Sinopsis: A través de l’anàlisi històric i de l’actualitat (1898), i utilitzant com a 

exemple l’imperi britànic, Jaume Brossa pretén entendre i explicar per què un 

poble adquireix força, voluntat, consciència i, d’aquesta manera, esdevé gran. A 

continuació, destaca alguns aspectes de l’evolució històrica anglosaxona que 

caldria imitar per esdevenir una nació moderna i gran, així com d’altres que 

caldria evitar. 

 Al llarg de la història, l’imperi britànic ha sabut aprendre dels seus errors i 

aprofitar certes situacions, aplicant sàviament els mètodes que més li convenien 

per a la seva expansió i el seu poder, ja consistissin en instaurar el self-

government  o en potenciar la llibertat de comerç o implantar l’iniciativa privada 

a les colònies. En Brossa també explica els conflictes del moment entre els 

diversos imperis, les estratègies que duen a terme i els interessos que tenen. 

Així, veu que Anglaterra ajuda indirectament a provocar una guerra entre 

Espanya i els naixents EUA, fet que conduiria l’estat espanyol a perdre les 

colònies d’Orient, sobre les quals l’imperi Britànic té un interès especial, ja que 

actualment veu disminuïda la seva hegemonia en aquella zona a causa del 

control que Alemanya, França i Rússia intenten aconseguir sobre la Xina. 

 Per altra banda, Brossa creu que l’expansió d’un país i el seu grau de 

“civilització” (entès com el nivell intel·lectual d’una nació) no s’impliquen 

mútuament. D’aquesta manera, l’assagista creu que els països llatins no 

serveixen per a colonitzar i expandir-se i que han de dedicar-se a l’art, la 

literatura i el pensament. D’Anglaterra han d’imitar-ne l’aprenentatge dels errors, 

el lliurecanvisme i el rebuig al militarisme, mentre que han d’evitar-ne el 

colonialisme i la manca d’imaginació. Cal crear moviments lliures i arribar a la 

universalitat. 
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11.- 
 
Títol: Aproposit de <<Pelleas i Melisanda>> 

 
Revista: Catalonia - 15 d’octubre de 1898 – pàgines: de la 237 a la 241. 

 
Tema: Teatre, Crítica literària 

 
 

 
Sinopsis: En motiu de la realització de l’obra teatral de Maeterlinck Pelleas i 

Melisanda, Brossa pretén dur a terme una crítica d’aquest autor. Per a fer-ho, 

parteix del següents criteris: si l’obra artística en qüestió assimila les 

aportacions de la filosofia moderna, si expressa allò que la mentalitat i l’esperit 

del moment requereixen, i quin és el grau d’intensitat i profunditat amb què ho 

fa. 

 Jaume Brossa creu que existeix una divergència entre els propòsits de 

Maeterlinck i els resultats que observem en Pelleas i Melisanda, que se’ns 

presenta –segons el crític modernista- amb un argument fluix i amb idees 

massa buides, que impossibilitzen aconseguir l’objectiu inicial: “revelar les arrels 

que aquesta (la vida) té en lo Inconegut” “(mostrar que) l’home és actor en la 

vida, lo que en sa existencia rutinaria no percibeix”. 

 En Brossa aposta per un art que segueixi el camí iniciat per Ibsen i 

Wagner. Sobre aquest últim, l’autor admet que, tot i voler realitzar una crítica 

exempta de particularismes, no s’ha pogut estar de comparar-lo amb 

Maeterlinck, quedant-ne perjudicat el dramaturg. 
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12.- 

 
Títol: El Teatre Nacional de Noruega. 

 
Revista: Catalonia- 31 d’octubre de 1898 – pàgines: de la 261 a la 263. 

 
Tema: Teatre/Crítica social. 

 
 

 
Sinopsis: L’article d’en Brossa comença amb una explicació de la situació en 

que es troba el teatre a Londres i, després, la contraposa a la del teatre noruec.  

 La dramatúrgia anglesa no rep subvencions estatals i, a més, tots aquells 

que –segons Brossa- són portadors d’esperit nou (la majoria ibsenians) són 

titllats d’immorals i fins i tot censurats. Així, a Londres predominen els marxants 

teatrals, els quals produeixen obres de poca qualitat artística. 

 Per contra, a Noruega s’ha creat un Teatre Nacional, d’inicativa privada 

no especulativa, duta a terme pel fill de Bjoerson i Ixgens Hans, amb la 

col·laboració de molta gent que ha donat diners. El Teatre encara no ha estat 

inaugurat, però s’hi pretenen realitzar obres d’Ibsen, Holberg i Bjoerson. 

 Finalment, Brossa es pregunta per què a Catalunya no es dóna una 

situació similar a la de Noruega. Creu que la causa la trobem en la mentalitat 

mercantilista, que impedeix dur a terme un projecte comú com el noruec; a més, 

la dramatúrgia catalana encara es troba en estat embrionari.  

 Per altra banda, Jaume Brossa afirma que en països de primer ordre en 

l’escala capitalista no se solen realitzar ni concebre aquest tipus d’iniciatives. 
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13.  
Títol: Catalanismo y socialismo 

 
Revista: Revista Blanca - Any II – 1899 – pàgines: de la 284 a la 288. 

 
Tema: Ideologia 

 
 
Sinopsis: En aquest article, Jaume Brossa explica la situació de canvi que 

s’està produint en la política catalana, que està duent a terme un seguit de 

reformes econòmiques en benefici del catalanisme, el qual ha passat d’ésser 

essencialment romàntic per a esdevenir un moviment polític.  

 Tot i això, les transformacions actuals (del 1898) no afavoreixen el 

proletariat, sinó tan sols a les classes més acomodades. De fet, l’autor afirma 

que l’interès principal en política ha de raure en la lluita de classes, i que 

l’autonomisme ha d’esdevenir una eina del proletariat, perdent tota importància 

si tan sols es basa en un sentimentalisme regionalista. Els obrers han 

d’aprofitar aquest moviment per separar-se d’un estat retrògrad i repressor 

(Espanya) i, així, poder avançar cap a un estat de dret que contempli la qüestió 

social, evolucionar cap a una Catalunya que “será moderna o no será”.  

 Jaume Brossa destaca la importància d’aconseguir una universitat 

pròpia, independent, que garanteixi instrucció per a tothom, que potenciï la 

cultura individual i la instrucció dels proletaris i que se separi de l’església. 

Aquesta última, també ha de deixar de formar part de l’estat, de la mateixa 

manera que aquest ha d’allunyar-se del militarisme. 

 Per tirar endavant cal crear esperit social, organitzar i unir les forces 

socialistes i acabar amb postures integristes. 
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14.- 
Títol: El epílogo de los atentados 

 
Revista: Revista Blanca – Any V – Núm. 97 – 1 de juliol del 1902 – Pàgines: 

de la 200 a la 202. 

 
Tema: Psicologia social/Ideologia. 

 
 
 

Sinopsis: En aquest article sobre psicologia social, Jaume Brossa intenta 

explicar les contradiccions diverses que fan canviar la realitat social. 

 Segons l’assagista, no existeix una consciència moral col·lectiva com a 

Humanitat. Així, hi ha una contradicció entre l’ètica col·lectiva i l’instint individual 

d’autoconservació, el qual genera injustícia social, pel fet que els diversos 

interessos individuals xoquen entre sí. Si a aquest fet li sumem el dubte sobre la 

finalitat de l’existència, del qual se’n deriva la necessitat de creure en una 

missió col·lectiva, en un ideal col·lectiu, entenem el per què de la mentalitat 

cruel de les masses i la necessitat d’aquestes de sacrificar vides humanes; com 

a exemples trobem la matança d’heretges, l’esperit de sacrifici de la revolució 

francesa o les guerres colonials. 

 Un altre procés social explicat per en Brossa en aquest escrit, és el que 

deriva del conflicte permanent entre els ideals innovadors proposats per 

individus expansius i el conservadorisme característic de les masses alienades, 

colpejades per la misèria. En general, aquestes idees més avançades tan sols 

es duen a terme quan la societat es troba en una situació extrema, quan la 

majoria de la població no pot suportar més la situació en que viu i, així, el canvi i 

el progrés esdevenen absolutament necessaris. D’aquesta manera, les masses 

enderroquen el poder deixant-se endur per un “esperit d’homicidi” i 

s’estableixen nous avenços i llibertats; però la psicologia social es manté igual i 

el procés tendeix a repetir-se. 
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 Segons Jaume Brossa, el segle XX arriba amb una gran necessitat de 

canvi; creu que serà el segle de les utopies, que requeriran molts sacrificis per a 

ésser realitzades. Així, l’assagista defensa l’expansió de la individualitat, sense 

la qual la majoria de la societat seguirà cercant víctimes (en aquest cas els 

liberals han assassinat el portadors de canvis, però aviat aquests últims, 

recolzats per la majoria, també ho faran); opina que s’ha de variar en la forma 

d’actuar: creu que cal dur a terme els ideals innovadors destruint el poder, les 

classes altes, però ignorant les masses, les capes més baixes. 
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15.- 
Títol: Los dos Verdaguer 

 
Revista: La Revista Blanca – Any V – Núm.97 – 1 de juliol del 1902 – Pàgines: 

de la 18 a la 20. 

 
Tema: Crítica literària. 

 
 
 

Sinopsis: En motiu de la mort de Jacint Verdaguer -el qual Jaume Brossa havia 

pogut conèixer en persona-, l’assagista realitza una crítica de la seva obra, 

intentant així desfer les llegendes populars que s’han creat entorn d’aquest 

escriptor, fruit de la mentalitat primitiva d’un poble que necessita herois per tal 

d’evadir-se de les desigualtats socials. 

 En Brossa analitza l’obra d’en Verdaguer anant més enllà de les 

característiques que sortirien en llibres d’història de la literatura (tal i com diu ell 

mateix), i intenta criticar-lo des “del prisma de la crítica humana”, a partir 

d’observar les contradiccions morals interiors del poeta. 

 Segons l’autor d’aquest article, l’esperit d’en Verdaguer tenia dues 

vessants: la catòlica i la rebel; aquesta última, apassionada, basada en l’amor, 

trobava la seva expressió en la religió mateixa i en la poesia, però es trobava 

empresonada per les lleis morals. L’escriptor no havia dubtat mai dels dogmes 

de fe, però, com a defensor de la vida i la felicitat, no acceptava les 

contradiccions i els patiments, de manera que podríem considerar-lo com a 

poeta apassionat, més que no pas com a místic resignat. 
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4.1. ACTITUD I ESTIL D’EN JAUME BROSSA PER ETAPES 

4.2.1. ARTICLES AVENÇ 1892-93  

 En aquesta època, en Brossa, un jove d’uns 22 o 23 anys, adopta una 

actitud molt crítica, agressiva, viva, pròpia d’un ibsenià del seu temps, pròpia 

d’un jove intel·lectual modernista amb ganes de millorar la societat que 

l’envolta, parlant clar i sense eufemismes, a cara descoberta.  

 Així, el llenguatge que empra és xocant, directe, clar, sarcàstic i està ple 

de comparacions exagerades i suposo que per a alguns -els seus enemics- 

ofensives. Considero que expressar-se d’aquesta manera devia tenir els seus 

pros i els seus contres: per una banda, obliga el lector a posicionar-se, no el 

deixa indiferent ni li proporciona una lectura per entretenir-se, sinó que l’objectiu 

és fer-lo pensar i incitar-lo que adopti una postura sobre un tema determinat –ja 

sigui sobre actualitat, filosofia o política-. Per altra banda, la conseqüència 

negativa que deriva de l’ús d’un llenguatge tan directe, impactant, és que en 

Brossa devia guanyar-se a pols un gran nombre d’opositors, els quals devien 

odiar-lo o témer-lo. Aquests enemics actuarien com agents desprestigiadors i, 

finalment, aconseguirien que Jaume Brossa passés a la història com un 

personatge “bohemi extravagant i pintoresc” o “professional d’espaterrament” 

(tal i com el qualificà el seu enemic Xènius). 

 

4.2.2. ARTICLES 1898-99 

 L’any 1898 en Jaume Brossa publicaria articles a la revista Catalònia; 

aquests, serien una mica menys intensos que els d’anys anteriors, sense aquell 

to agressiu i irònic tan característic d’en Brossa. Potser notem aquest canvi 

perquè els escrits corresponents a aquest període no són clarament polítics 

sinó que els temes que en Brossa tracta giren entorn a literatura, dramatúrgia, 

interpretació històrica...; tot i això, sobta veure que l’actitud de l’assagista deixa 

de ser tan sarcàstica, pedant i agressiva com en els escrits anteriors.  
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 En canvi, l’any 1899, ens trobem amb un sorprenent article publicat a la 

Revista Blanca32, titulat Catalanismo y socialismo, en el qual l’autor extrema les 

seves postures polítiques i, tot i que el llenguatge que empra no està ple 

d’ironies ni comparacions exagerades com en els anys 1892 i 93, l’element més 

xocant dels seus escrits, que abans era, sobretot, la forma, ara es troba en el 

contingut. 

 

4.2.3. ARTICLES DE 1900 I PRINCIPIS SEGLE XX 

 En aquest període Jaume Brossa no publicà gaires articles, de manera 

que és difícil veure una actitud global que correspongui a aquesta etapa. Sí que 

podem observar un gran canvi respecte als assaigs de 1892-93, ja que el 

llenguatge directe, clar i senzill de les primeres èpoques aquí ve substituït per 

un to més reflexiu i madur, però alhora menys viu i impactant. 

 

4.3. PENSAMENT DE L’AUTOR DIVIDIT SEGONS LA TEMÀTICA 

4.3.1 SOBRE INDIVIDU, COL·LECTIVITAT I ORGANITZACIÓ SOCIAL 

 Una de les idees aparentment antitètiques que en Brossa relacionarà 

durant la seva primera època com assagista serà l’expansió de la individualitat i 

la democràcia.  Analitzant-ho des d’un punt de vista personal       –suposo que 

en aquest aspecte puc equivocar-me o tenir una percepció contraposada a la 

d’algú altre- crec que molts cops sembla que l’autonomia individual, el 

desenvolupament de la personalitat, hagi d’anar acompanyat d’un aïllament 

respecte a la resta d’individus, així com d’un trencament de la col·lectivitat i les 

decisions preses en comú, és a dir, una ruptura de la democràcia directa. 

 En Brossa, però, opina, segons articles de 1892-93, que l‘expansió de la 

individualitat i la independència de l’individu són, en realitat, un requisit bàsic 

                                                
32 Revista anarquista de Madrid, que durà des de l’1 de juliol del 1898 fins al 15 de juny del 
1905, data de la publicació de l’últim número (168); la directora de la revista fou Teresa Mañé, 
pseudònim: Soledad Gustavo. Informació extreta de Biografía de la Revista Blanca. JAVIER DEL 
VALLE-INCLÁN. 
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per a desenvolupar una democràcia vertadera o, com ell l’anomena, una 

“democràcia pura”. És a dir, que la democràcia no és real si les persones no 

tenen criteri propi com a individus, si no han adquirit un pensament autònom.  

 Aquesta idea ja ha estat expressada per molts filòsofs, però penso que 

cal reiterar-la fins aconseguir la seva aplicació, i és fonamental que un crític 

com en Brossa la defensés:  

    “tenint per fonament la soberania de l’individuu, aniria 
desplegant tots els factors i energies socials per arribar al 
summum del nostro programa, a la democracia pura”33. 

 Per tal d’arribar a aquest objectiu, cal educar el poble, i per aconseguir-

ho pot emprar-se com a eina l’art (idea clarament modernista):  

“que se’ns dongui a coneixe (...)obres (...) que puguin 
educar-nos a tots (...) (llavors,) tenint un gust format, ens servirà 
per norma a fi de judicar sensatament tota classe d’obres, velles 
i noves.”34  

En aquest fragment veiem com en Brossa parla de l’art com quelcom a 

utilitzar per a educar i desenvolupar un criteri propi que permeti jutjar les coses 

per un/a mateix/a. 

Especialment interessants seran les reflexions d’en Brossa sobre la 

ruptura individu-massa, que ell realitza a través dels seus articles més 

primerencs, després es desenvoluparan encara més, arribant a perfilar del tot 

aquesta concepció de l’individu, la col·lectivitat i l’organització social. Així, a 

finals de segle XIX veurà el proletariat com la principal força revolucionària per 

a produir aquest canvi social. En canvi, el 1902, en un article publicat a la 

Revista Blanca, podrem observar una influència clarament ibseniana quan en 

Brossa parli del conflicte permanent entre els ideals innovadors proposats per 

individus expansius i el conservadorisme característic de les masses alienades, 

colpejades per la misèria. Aquesta concepció la trobem en un fragment de 

l’Enemic del poble -d’Ibsen- al final del llibre i en boca del protagonista -el 

Doctor Stockmann-:  

                                                
33 Viure del passat – Avenç - Segona època, any IV, Núm.9,  Setembre de 1892 , págs. 263-4. 
34 Societat Catalana de Concerts - Avenç – Segona època, any IV, Núm. 10 , Octubre del 1892, 
pàg. 314  
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 “La razón es siempre patrimonio de los menos (...) Las 
verdades proclamadas por la masa nunca pasan de ser viejas y 
caducas, residuos de tiempos pasados. (...) Las verdades que 
acepta la mayoría no son otras que las que defendían los 
pensadores de vanguardia del tiempo de sus tatarabuelos. 
Aquellos (...) que fueron perseguidos por defenderlas.” 

 Així doncs, sense trencar amb l’objectiu expressat amb anterioritat -

consistent en educar les persones per a que aquestes adquireixin un criteri i, 

d’aquesta manera, construir una democràcia pura-, en Brossa creurà en uns 

mitjans per aconseguir-ho basats en la concepció que la minoria avantguardista 

es contraposa a la massa amorfa i conservadora. D’aquesta manera, el 1902 

afirmarà que cal dur a terme els ideals innovadors destruint el poder, les 
classes altes, però ignorant les masses, les capes més baixes. Idea extreta 

d’Ibsen, quan aquest parla de “l’aristocràcia intel·lectual”.  

                “Hay que reaccionar ante el desfallecimiento de la multitud 
incolora é indecisa, y procurando apoderarse de las 
conclusiones de la ciencia, ir derecho a la consecución del ideal, 
derribando los obstáculos de arriba y despreciando la 
mansedumbre de abajo.”35 

 

5.3.2. POSICIONAMENT POLÍTIC 

 En l’apartat anterior m’he referit a un dels objectius polítics, una de les 

utopies, que pretén assolir Jaume Brossa: arribar a una democràcia pura, 

basant-se en l’autonomia dels individus. També he fet referència a alguns dels 

mitjans amb els quals ho vol aconseguir: a través de l’educació, emprant l’art, i 

a través de la destrucció del poder de les classes altes (i també del rebuig de 

les masses). 

 D’aquesta manera, per tal d’arribar a aquesta societat utòpica, en Brossa 

defensa un trencament amb el pensament retrògrad predominant a Espanya, i 

aposta per un avenç en matèria filosòfica, artística i literària; avenç que ha de 

canviar les mentalitats conservadores per així obrir-les a nous horitzons. Cal dir 

que, en els seus articles, Brossa realitza una dura crítica a l’Espanya del 

                                                
35 El epílogo de los atentados – Revista Blanca - Any V – Núm. 97 – 1 de juliol del 1902 – 
Pàgina 202 – línies: de la 43 a la 45. 
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moment, tant pel que fa a la política que es duu a terme com a les formes de 

pensar i viure de la majoria: 

“el poble espanyol viu del passat i és refractari a lo nou, a 
més de què quand l’accepta és qu’algú l’imposa, afegirem que si 
una nació hi ha a Europa sense orientació social és la nostra. 
Entremitj de les crisis qu’actualment sofreixen les nacions, sura a 
cada país un interès moral collectiu qu’impulsa el progrés, fent-lo 
inevitable. Quand no és aixís, si el poble no s’ha traçat el camí, 
té algunes individualitats superiors que li senyalen i estableixen 
comunicació directa amb els centre intellectuals d’altros llogs. 
Per desgracia, ni això tenim, perquè no ens queda iniciativa per 
res.”36 

 Al defensar aquest progrés en l’art i en la mentalitat, l’assagista també 

critica la societat catalana, força diferenciada de l’espanyola.. Sobre Catalunya 

critica l’esperit mercantilista predominant:  

“l’esperit mercantil té absorvides totes les energies de Catalunya. 
El català no fa res si no hi veu l’utilitat immediata. El déu dels 
catalans és el diner. Un poble que fixa tots els seus ideals en el 
trafeg, serà (...) un poble (...) (que) no realisarà mai res en l’art, 
en la ciencia ni en les revolucions socials”.37  

“Avent vulgut fer de Catalunya una raça de comerciants, 
verament fenicia, hem oblidat el desenrotllament de l’anima 
catalana”.38 

“en les lletres catalanes, com a concepte transcendent de 
la vida, domina un optimisme egoista, estret, utilitari, propri d’una 
literatura eixida de cervells que no saben resistir al medi 
mercantil en que viuen”.39 

 Així doncs, en Brossa aposta pel progrés de Catalunya, la qual “será 

moderna o no será”. Aquest avenç s’ha de dur a terme seguint el camí marcat 

pels corrents literaris i filosòfics europeus més avançats del moment (als quals 

faré referència en un altre apartat; de fet, en Jaume Brossa té preferència per 

alguns d’ells) i, a partir de les bases que aquests proporcionin, començar a 

desenvolupar un art propi, català: 

                                                
36 Viure del passat, pàg. 259. 
37 “Joventut catalana d’are”,  Avenç, Segona època, any V, núm.134, 15-31 juliol 1893, pàg. 
204. 
38 Viure del passat, pàg. 262. 
39 Narcís Oller - Avenç – Segona època, any IV, núm. 12, Desembre del 1892, pàg. 355. 
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“l’assimilació de l’esperit de les literatures vigoroses (...) el geni 
català hi imprimís el seu caracter peculiar”40  

Aquest art ha de ser de qualitat, modern, pur, seriós i allunyat del 

mercantilisme.  

“demanem una metrica superior a l’usada fins are (...) una prosa 
rica; (...) una novela inspirada en la contemplació directa de la realitat; 
una dramaturgia que siga un fidel i artistic mirall de l’enorme bullidor 
d’idees revolucionaries qu’absorveixen a la societat contemporania”41 

 Així, com a mitjà per a derrocar tot aquest panorama de decadència, 

conservadorisme, pensament buit i materialista, desigualtat... en Brossa 

defensarà (la) <<guerra al burgès refractari a tot avenç>>42. Aquesta postura 

serà defensada mitjançant el següent raonament: 

“dels avantatges eixits del semi-triomf de la Revolució Francesa 
se n’ha servit la burgesia per a oposar un obstacle a tot esforç 
intellectual. El món està governat per l’aristocracia del diner (...) La 
revolució de demà serà substituir aquesta aristocracia per la de 
l’intelligencia”43 

 Un altre aspecte a destacar sobre els mitjans que cal emprar per 

propulsar la modernització de Catalunya en matèria cultural i social és la 

destrucció del poder que té l’Església en l’ensenyament. De fet, en Jaume 

Brossa opina que: 

“fanatisme catolic qu’ha invadit l’institut, l’universitat, les escoles 
especials, els centres artístics (...) La reacció neo-catolica que per tot 
penetra, fa desconfiar d’una joventut que ve a la vida amb una moral 
judaica, amb antipatia per la ciencia, sense noció de lo que són i 
signifiquen una literatura (...) i un art (...) sense trabes que lliguin a 
l’artista creador. (...) el professor imposa el seu criteri amb un 
dogmatisme inquisitorial i depressiu (...) D’aquí ve, en part, que la 
joventut és ignoranta i estupida”.44 

“se quiere que desaparezca la educación confesional jesuítica, 
que es la causa primordial de nuestro atraso.(...) para modernizarla 

                                                
40 “L’independencia de la critica”,  Avenç, Segona època, any V, núm. 4, 28 de febrer de 1893, 
pàgs. 50-1. 
41 Íd., pàg. 50. 
42 “Quimeres contemporànies”, Avenç, Segona època, any V, núm.1, 15 de gener de 1893, pàg. 
13. 
43 Íd., pàg. 13. 
44 “La joventut catalana d’are”, Avenç, Segona època, any V, núm.134, 15-31 juliol del 1893, 
pàg. 203. 
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(Cataluña) se han de racionalizar todas las fases de la vida social, 
siendo una de las principales la emancipación de la tutela religiosa”45 

I, en aquest mateix article, podem veure la gran importància que 

l’assagista dóna a l’educació com a mitjà per a transformar i millorar la societat: 

“Para la personalidad intelectual de Cataluña, tiene mayor 
transcendencia la autonomía universitaria que las demás reformas (...) 
Mientras no se reforme totalmente la enseñanza, no hay que creer en la 
posibilidad de la regeneración de Cataluña (...)”46 

 Tota aquesta modernització de Catalunya ha de conduir cap a la 

universalitat, és a dir, a situar Catalunya a l’altura de les nacions europees i així 

afavorir la mútua relació cultural, literària, etc. entre els diversos pobles. Com 

diu en Brossa en l’article L’independencia de la critica:  

“rompre les fronteres naturals, geografiques, i les artificioses dels 
Estats moderns, creant la més bella i grandiosa de les patries: la patria 
del pensament.”47  

I altre cop critica els valors burgesos, essencialment materialistes i retrògrads:  

“el proteccionisme barbre (burgès) contre tota importació 
intellectual. Aquells chauvinistes obliden que les obres literaries (...) sols 
sen dedueix la llur veritable força quand s’han posat en contacte amb els 
exemplars més potents coneguts a l’ora. Això no és proclamar el metode 
comparatiu en el judici de l’obra literaria, sinó qu’am l’universalisació del 
gust estetic (...), les produccions resten més vitals i poden suggestionar 
a més nombre (de persones)”.48  

 Així doncs, ja he fet referència en el context literari als prejudicis 

existents a l’hora de relacionar universalitat amb nacionalisme, arran de la 

confusió entre, segons el llibre Anarquisme i alliberament nacional, un 

nacionalisme basat en l’estat i un nacionalisme basat en la nació. Aquí també 

m’agradaria esmentar la relació entre aquests conceptes i uns apareguts el 

1871-72 en uns articles que porten per títol El patriotismo social, publicats a «La 

Independencia» (autor: Josep Narcís Roca i Ferreras), que potser podrien haver 

influit, en part, el pensament d’en Brossa: 

                                                
45 “Catalanismo y socialismo”, Revista Blanca, Any II, 1899, pàg. 285. 
46 Íd. pàg. 285. 
47 “L’independencia de la critica”, pàg. 50. 
48 Íd. pàg. 50. 
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“de patriotisme, n'hi ha de dues menes: el patriotisme agressiu, 
bel·licós, orgullós, dominador, fatxenda, tirànic, instrument dels 
dèspotes, i el patriotisme defensiu, amigable, fraternal, pacífic, 
emancipador, humanitari, social. 

És viure en un encegament absolut voler eliminar el patriotisme 
defensiu, el patriotisme social, en nom de l'universalisme, de 
l'internacionalisme, ja que els únics que poden estar interessats a 
destruir-lo són els qui es beneficien del patriotisme agressor, dominador, 
imperialista.”49 

Així, el patriotisme social trobaria el seu origen en la universalitat i en 

l’internacionalisme proletari (idea defensada, com veurem, per en Jaume 

Brossa), i seria l’antagònic del patriotisme burgès, també rebutjat totalment (tal i 

com explicaré) per en Brossa. De fet, podem veure un clar paral·lelisme entre 

moltes de les idees de Josep Narcís Roca i Ferreras i les de l’assagista que 

dóna nom a aquest treball. 

 Fins ara, en aquest apartat, he parlat, sobretot, d’articles que en Brossa 

escrigué entre el 1892 i el 1893 –tot i l’excepció d’algun escrit del 1899-, època 

en que naixia el Modernisme i, amb ell, la tendència regeneracionista -

encapçalada per l’Avenç-. Així, en tot el que he explicat fins ara en aquest 

apartat, s’hi identifiquen clarament un seguit de característiques pròpies del 

pensament modernista: el concepte de l’art, el pensament anti-burgès, la crítica 

al conservadorisme d’Espanya i al mercantilisme català, la defensa del progrés, 

l’europeisme, la universalitat... De fet, he decidit ometre un apartat sobre 

“conceptes modernistes en l’autor” perquè penso que suposaria repetir-me 

innecessàriament. Més endavant, però, sí que dedico un subapartat al 

catalanisme, sobre el qual no n’he parlat gaire ara. El que pretenc dir amb tot 

això, doncs, és que en aquest període primerenc (1892-93) observem un 

pensament modernista característic del regeneracionisme, però, a partir 

d’aquesta etapa, totes les idees expressades fins ara evolucionaran. Així, en un 

primer moment vaig pensar que, tal i com dic en el context literari, fou a partir 

de la desaparició de l’Avenç a finals de 1893 principis del 84, que en Brossa 

radicalitzà el seu pensament. Amb tot allò que sabem de la seva biografia seria 

                                                
49 CUCURULL, FÈLIX. Provincialisme. Forisme. Federalisme. Catalanisme. Dins Panoràmica del 
Nacionalisme Català. 1975. Edicions Catalanes a París. Pàgina 21. 
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lògic pensar-ho, però la lectura dels articles de 1898, poc intensos, m’ha fet 

dubtar.   

 L’any 1898, trobem un escrit publicat al Catalonia, el qual porta per títol 

L’anglo-saxonisme (n’he fet referència al context històric); en aquest article en 

Brossa parla del colonialisme i m’ha sobtat veure que no s’hi oposa, sinó que el 

veu com quelcom positiu. També m’ha sorprès observar que parla d’unes 

nacions més aptes per a colonitzar que unes altres: 

“Els anglo-saxons s’enduen el sceptre del món. Ells despleguen 
llur força pera subjectar els pobles més distants (...) Els pobles llatins no 
serveixen per colonisar”.50 

D’aquí, alguns autors han malinterpretat la postura d’en Brossa: 

“…la seva consideració del català és tenyida de racisme”51 

 Però cal analitzar la seva obra en conjunt i no treure conclusions sobre el 

pensament de l’autor tan sols a partir d’una petita mostra dels seus escrits. Sí 

que és cert que Jaume Brossa sol emprar el terme raça en els seus escrits, 

però suposo que això devia ser una concepció pròpia de l’època i vist des de 

l’òptica actual és fàcil interpretar-lo erròniament. Per altra banda, tal i com parla 

del colonialisme anglès, sembla que en Brossa cregui que els self-goverment 

són positius tant per Anglaterra com per al desenvolupament de les mateixes 

colònies, pensant-se sincerament que aquestes adquireixen més autonomia i 

que l’únic punt d’unió amb la metròpoli és la monarquia.  

 Així, en l’escrit L’anglo-saxonisme en Brossa afirma que, mentre que 

algunes nacions s’expandeixen a través de l’imperialisme (com ara Alemanya i 

Anglaterra), les nacions llatines ho haurien de fer a través de les arts. I a partir 

d’aquí ens tornem a trobar amb les idees ja expressades anteriorment: 

• Oposició al centralisme: “Per regenerar-se ls pobles llatins haurien de 

començar per desfer-se de la tendencia a l’unitat de poder; tendencia 

                                                
50L’anglo-saxonisme – Pàgina: 170 – línies: de la 25 a la 27 i de la 20 i 21. 
51MARCO, JOAQUIM. El  Modernisme literari i d’altres assaigs. Pàgina 73 – línies: 28 i 29. 
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heredada de l’Iglesia Romana. Aquesta és enemiga de la varietat, i per lo 

tant de la Naturalesa”.52 

• Defensa d’una democràcia vertadera, basada en la sobirania de 

l’individu: “Ja am moviments lliures (filosòfics, artístics i literaris), l’ànima 

llatina podria entrar de ple en la Societat nova fonamentada sobre 

l’Aristocracia del caracter”53 (he interpretat que es referia a això). 

• Crítica de la tendència d’Espanya a viure del passat i defensa de la 

modernització: “hem de desensopir-nos i enterrar les velluries que ns 

priven  d’una personalitat moderna”.54 

 D’aquesta manera, el 1899 trobem l’article Catalanismo y socialismo 

publicat a la Revista Blanca, escrit que denota una radicalització de la postura 

política de l’assagista, que passarà d’ésser rebel a ésser revolucionari. És a dir, 

durà les idees i actituds regeneracionistes fins a l’extrem, trencant amb alguns 

límits i contradiccions que afectaven la resta de modernistes. D’aquest pas que 

realitza en Brossa n’he extret el títol del treball: Jaume Brossa, regeneracionista 

i revolucionari. 

 

 Així, Jaume Brossa serà l’únic modernista que durà fins a les últimes 

conseqüències l’esperit antiburgès característic del Modernisme, criticant no tan 

sols la mentalitat menestral de la burgesia catalana sinó oposant-se totalment a 

aquesta classe social, atacant-ne l’essència i no tan sols una de les seves 

cares, veient en el burgès el principal enemic del progrés i de la construcció 

d’una societat nova -basada en la democràcia i l’individu de què abans 

parlàvem-. D’aquesta manera, veiem que, mentre que el 1893 Jaume Brossa ja 

es posiciona en contra la burgesia i en algun moment feia al·lusió als obrers o a 

“la massa anònima”, el 1899 parla de lluita de classes i defensa fermament el 

proletariat; de fet, afirma que l’interès principal en política ha de raure en la lluita 

de classes i que, per tirar endavant, cal crear esperit social, organitzar i unir les 

                                                
52 “L’anglo-saxonisme”, pàg.170. 
53 Íd.  
54 Íd. 
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forces socialistes i acabar amb postures integristes gràcies a la instrucció 

obrera. De fet, defensa una revolució econòmicosocial duta a terme per la 

classe obrera. Totes aquestes idees apareixen expressades en un interessant 

article que porta per títol Catalanismo y socialismo (anteriorment ja hi he fet 

referència):  

“Al objeto de impulsar una revolución económico-social, los 
obreros deben (...) poner su atención en un ideal más elevado y por 
encima de exclusivismos (...)”55 

 En aquest article també defensa un estat de dret que contempli la qüestió 

social. I també una separació entre l’Església i l’Estat: 

“Cataluña autónoma ha de hacer soberanos esfuerzos para 
obtener la separación de la Iglesia y el Estado, así como para salvarse 
del peligro militarista que está corrompiendo á las naciones europeas”56 

 

4.3.3.CATALANISME 

 Fins ara he obviat parlar de catalanisme -tot i que és una part del 

pensament d’en Brossa que està molt relacionada amb tot allò explicat en el 

punt anterior (de fet, ja he donat a entendre moltes coses)-, perquè he pensat 

que era prou important per dedicar-li un apartat sencer. A més, de mesclar 

aquestes idees catalanistes amb les anteriors n’hauria sorgit un escrit molt 

enrevessat. 

 Jaume Brossa, seguint les idees que generaren el naixement del 

Modernisme, afirma que Catalunya ha d’impulsar el seu art diferenciat de la 

resta de nacions, trencant així la unitat d’Espanya, estat retrògrad, i adquirint 

autonomia. En Brossa creu en el federalisme. Veiem una expressió d’aquestes 

idees en els fragments següents: 

“…la creació d’un centre de cultura propri, genuina 
espressió del nostro caracter, marcant ben bé la diferenciació 
existent entre la nostra estructura moral i intellectual i la dels 
demés pobles qu’ens volten (...) (De la) diferenciació en 

                                                
55 “Catalanismo y socialismo” , pàg. 286. 
56 Íd. pàg. 285. 
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l’ensenyança, en la literatura, en l’art, en vindria un concepte de 
la politica nacionalista “57 

“…els joves catalans plens de radicalisme demanen (...) 
una politica nacionalista, autonomista, basada sobre el dret 
federatiu”58 

 De fet, en Brossa opina que el desvetllament d’altres pobles que no 

siguin el català pot afavorir la ruptura del centralisme espanyol; aquesta 

concepció la veiem reflectida en un article de crítica musical: 

“…el Sr. Granados, (...) donant-nos a coneixe la musica 
andalusa no deixa de defensar el nostro nacionalisme artistic”59 

 Així, rebutjarà el sentiment regionalista que inspirà la Renaixença, 

perquè Catalunya no ha d’aspirar a fer aportacions a una nació més àmplia com 

si fos un petita variació dins d’aquesta, sinó que s’ha de conscienciar del fet de 

ser un poble amb cultura pròpia, amb identitat. En Jaume Brossa veu que 

l’actitud de la Renaixença ha estat negativa no tan sols pel seu esperit 

regionalista, localista i resclosit, sinó perquè, a més, aquest moviment s’ha 

acabat emmirallant massa en èpoques passades -a partir del moviment 

romàntic-; així, ha contribuït a l’evasió del present a base de rendir culte al 

passat, costum predominant a tota Espanya i que és negatiu si allò que es 

pretén és avançar, modernitzar la nació: 

“L’excessiu culte al passat que s’apoderà del regionalisme 
esterilisa tota concepció moderna, convertint al catalanisme 
literari en una resurrecció arqueologica. D’una literatura que sols 
avia de tenir per inspiradora l’anima del poble, ses costums i sos 
ideals, ses alegries i ses tristeses, s’en va fer un conreu 
d’ivernacul, la major part deguda a la llevor qu’ens donà el 
romanticisme francès.”60 

 Quan en Brossa radicalitzi el seu pensament el 1899 en l’article 

Catalanismo y socialismo -sobre el qual em basaré en gran mesura a partir 

d’ara-, reafirmarà que tota aquesta política autonomista deixa de tenir sentit si 

no esdevé una eina a mans del proletariat. L’autonomisme no ha d’estar basat 

en un sentimentalisme romàntic i idealista sinó en <<materialisme pràctic>>, tal 
                                                
57 “Viure del passat”, pàg.262. 
58 “L’independencia de la critica”, pàg. 50. 
59 “Societat Catalana de Concerts”, pàg. 314. 
60 “Viure del passat”, pàg. 261. 
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i com diu l’assagista; és a dir: el catalanisme ha d’esdevenir un moviment polític 

consolidat; a més, deixaria de tenir raó d’existir si no servís per a construir un 

nou estat federal que contemplés la qüestió social.  

“Un país no se regenera solamente con la nivelación de 
presupuestos, ni con conciertos econòmicos, sino con una 
constante labor para elevar la cultura individual, y constante 
esfuerzo para hacer asequibles á todas las clases los mayores é 
intensos goces de la vida toda”61 

El proletariat ha d’aprofitar tots els elements que estiguin al seu abast, i 

la lluita autonomista n’és un: 

“…conseguida la independencia de Cataluña, la lucha de 
clases ha de ser después más fácil y con ventaja para el 
proletariado”.62 

 A més, seguint amb una de les idees explicades en punts anteriors, 

l’autonomia més important per la qual lluitar és la de l’ensenyament: 

“…la revolució qu’aurem de fer en l’ensenyança regional si 
volem que les proximes generacions siguen dignes de la 
Catalunya qu’ambicionem. La ciencia de l’educació és de les que 
preocupen més als savis contemporanis, i per les nacionalitats 
que tenen desconegut llur caracter propri té un interès practic 
més grand encare (...). Més ferà Catalunya amb educació 
propria (...) que no anant a remolc d’altres agrupacions que no 
poden soldar-se amb ella.”63 

 Sobre l’educació catalana, a la qual en Brossa en molts dels seus articles 

dóna gran importància, essent un dels elements principals a transformar de la 

societat, l’assagista afegirà que aquesta ha de ser exclusivament en català, 

evitant el bilingüisme: 

“…L’obstacle més seriament poderós que s’oposa a qu’el 
jovent català arribi a tenir un ple desenrotllo, és la duplicitat de la 
seva educació. (...) El català aprèn dos idiomes i cap de bé. (...) 
Un poble que fa creixe i millorar el seu idioma, expressa més bé 
les seves idees i sentiments qu’un altro que n’aprèn dos de 
malament.”64 

                                                
61 “Catalanismo y socialismo”, pàg. 284. 
62 Íd. pàg. 285. 
63 “Viure del passat”, pàg.262. 
64 “La joventut catalana d’are”, pàgs.202-3. 
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D’aquesta manera, Jaume Brossa apostarà per la normativització de la 

llengua catalana. 

 Així, en Brossa, a més de rebutjar la Renaixença tal i com he comentat 

anteriorment, s’oposa tant al catalanisme inspirat per un patriotisme absurd, 

com al catalanisme conservador:  

“…los catalanistas históricos son tan nefastos como los demás 
reaccionarios españoles, pues no han hecho nada para 
contrarrrestar el triunfo del poder eclesiástico”65 

 L’articulista també criticarà la postura del burgès nacionalista, sobretot 

arran de la forta repressió de l’anarquisme durant el procés de Montjuic; segons 

l’assagista, l’autonomia de Catalunya s’aconsegueix defensant la llibertat, no 

destruint-la: 

“…la Barcelona catalanista enfrente del proceso de 
Montjuich (...) (apoyó) al gobierno en aquella infame represión 
del anarquismo, olvidando que para que un país pueda 
considerarse completamente autónomo, ha de dejar sentar como 
principio emanente de la soberanía, la imposibilidad de atropellar 
el habeas corpus. En un país verdaderamente libre, la autoridad 
no puede suspender el ejercicio de los derechos individuales. 

          Como decía Goethe, un país puede considerarse libre 
cuando en todo momento histórico está dispuesto á defender su 
libertad.”66 

  

4.3.4. SOBRE LITERATURA I SOBRE LA POSTURA DEL CRÍTIC LITERARI I 
DE L’INTEL·LECTUAL 

 En matèria literària, hem estat dient que en Brossa opina que, per tal 

d’impulsar una literatura pròpia, abans aquesta s’ha d’inspirar en els corrents 

europeus més moderns, més avantguardistes. Dins el panorama cultural 

d’Europa, Jaume Brossa té preferència per alguns moviments en concret, que 

tenen un rerefons filosòfic que l’assagista recolza. En l’article Quimeres 

contemporànies, veiem l’expressió de tot això; en aquest escrit en Brossa 

afirma que està finalitzant el període positivista i determinista, i que neixen 

                                                
65 Catalanismo y socialismo, pàg.285. 
66 Íd.. 
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noves tendències, algunes de les quals són especialment negatives i/o 

destructives i que, en conjunt, pateixen del mateix mal: “l’excés d’analisis i 

l’abús de la critica, induint al dupte, gast(en) l’acció”67. A aquest fet en Brossa 

contraposa la tendència contrària, veient que de les obres naturalistes se’n pot 

extreure la conclusió que: “la majoria dels mals de la vida provenen 

generalment de la falta de voluntat en l’individu.”68 i, així, allò que cal potenciar 

és la ressurrecció de la voluntat, la qual condueix a l’acció: 

“…cultiu de la voluntat com a més grand i forta propulsora 
de l’avenç i el ben-estar, essent (...) induptablement la més   
ferma oposició a la (literatura) determinista dominant fins are. 

En Nietzke (...) i l’Ibsen exaltant l’acció individual (...), van 
an el grand Excelsior del sigle XX: an el consorci energic i radical 
del pensament i la voluntat”.69 

 A més de la predilecció de Jaume Brossa per la filosofia nieztscheana i 

ibseniana, també veu en en Wagner el creador de l’obra contemporània més 

transcendental. D’aquesta manera, creu que “la tragedia de l’avenir ha d’esser 

(...) cap al camí de l’Ibsen en certs aspectes i cap al den Wagner en altres.”70 

De fet, veurem que el mateix Brossa escriurà l’any 1900 una obra teatral amb 

una clara influència ibseniana: Els Sepulcres Blancs. 

 Així, l’art i la literatura, segons Brossa, han de ser capaços d’assimilar la 

filosofia moderna i d’expressar la nova mentalitat. Per tant, aquest és un dels 

criteris que ha de tenir en compte el crític literari a l’hora de jutjar una obra, i és 

a partir d’aquest que en Brossa conclou l’afirmació esmentada en el paràgraf 

anterior sobre Wagner i Ibsen.  

 La crítica literària ha de ser independent i lliure, ha de poder opinar sense 

traves. Aquesta ha de ser l’alternativa a la hipocresia predominant en els crítics 

catalans i castellans: 

“…una revista com L’AVENÇ, partidaria de la veritat en 
l’art i de l’independencia en el lliure examen. (...) El millor modo 
de protestar energicament contre els eufemismes imperants en 

                                                
67 “Quimeres contemporànies”, pàg. 14. 
68 Íd. 
69 Íd. 
70 “Aproposit de <<Pelleas i Melisanda>>”, Catalonia, 15 d’octubre de 1898, pàg. 241. 
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les lletres catalanes (com en les castellanes) és expressar les 
propries idees com si fos un dever i la conciencia ens ho manés 
categoricament.”71 

 Així, el crític literari no ha de tenir particularismes absurds que el 

condueixin a desacreditar una obra simplement seguint el criteri del gust 

personal. Cal evitar fer comparacions superficials que tan sols l’encaminin a 

veure que una determinada obra és de mala qualitat simplement pel fet que una 

altra és millor. 

 Així doncs, no només la crítica ha de ser independent, sinó que l’art 

modern, seriós, elevat, també necessita ser totalment autònom. No ha d’existir 

cap tipus de límit ni imposició a la creació d’una obra literària. 

“…Un dels principals lemes de la nova generació literaria i 
cientifica és no admetre cap limit en la concepció de l’obra artistica (...). 
Té de remarcar-se aquét principi, perquè a Espanya ya no es pratica el 
lliure-examen serio i elevat, puix tenim tant arrelada l’educació 
escolastica d’una banda i la romantica per l’altra (...)”.72 

 En Brossa considera la figura de l’intel·lectual com quelcom superior, 

situat per sobre del poble, portador d’uns nous valors: 

“…Mentres el poble va aferrant-se a uns nous plans socials 
procedents d’un concepte pagà de la vida, en les esferes elevades ont 
se sosté una crua lluita intellectual (...)”73 

 Potser aquesta concepció és la que el farà creure, com veiem al final de 

l’apartat Sobre individu, col·lectivitat i organització social, que un grup 

determinat de personalitats superiors és qui ha de dur a terme el canvi social 

que defensa, o si més no dirigir-lo. De fet, en l’article de l’any 1902 El epílogo 

de los atentados, en Brossa reafirma aquesta concepció de la posició elevada, 

per així dir-ho, de certs individus que “conservando la serenidad del profeta, 

subjetiva(n) vigorosamente todas las luchas de la naturaleza exterior y del 

mundo social”74 

 

                                                
71 “L’independència de la crítica”, pàg. 49. 
72 “Viure del passat” , pàg. 261. 
73 “Quimeres contemporànies” , pàg. 13. 
74 “El epílogo de los atentados”, pàg.201. 
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CONCLUSIONS 
 

A mi, personalment, les lectures dels presents articles d’en Brossa m’han 

fet reflexionar, trencar amb prejudicis i entendre el per què de moltes qüestions 

humanes, així com cercar-ne solucions. Tot i la distància que ens separa 

d’aquest autor, tot i trobar-nos en un context històric, social i cultural tan 

diferent, en Brossa ens aporta idees que podrien aprofitar-se en l’actualitat, i 

penso que caldria fer-lo renéixer, desenterrar-lo de l’oblit injust a què se l’ha 

confinat.  

Al llarg del treball he trobat algunes dificultats, les més significatives s’han 

degut principalment a la magnitud de la feina a realitzar. Penso que aquest fet 

ha suposat dues coses: per una banda, no poder abastar la totalitat de les 

qüestions plantejades, donada la complexitat real de molts camps; per altra 

banda, m’adono que potser al començament de la investigació m’havien 

sorprès algunes idees brossianes que, al cap i a la fi, comparades amb altres 

autors del moment, no eren tan novedoses com a mi m’havien semblat.  De fet, 

si algun dia reprenc aquest treball, penso que seria interessant analitzar les 

aportacions filosòfiques que en Jaume Brossa va fer en el seu moment, si va 

aportar idees innovadores o si, per contra, ja les havien expressat altres autors. 

Deixo aquest objectiu, doncs, per a un altre moment en el qual segur que  serà 

una porta oberta, tant per a mi com per a altres persones que vulguin continuar. 

 Com ja havia comentat en la introducció, un dels objectius d’aquest 

treball consistia a esbrinar els motius pels quals s’ha oblidat l’obra i la 

importància d’en Jaume Brossa en el moviment modernista i en la societat. Tot i 

que ja els he anat esmentant al llarg del treball, opino que cal sintetitzar-los  en 

aquest apartat final: 

• Per una banda ens trobem amb l’interès que han tingut els noucentistes 

a presentar el Modernisme i tots els seus representants com quelcom 

caòtic, confús, contradictori. Per tant, com que en Jaume Brossa tenia un 

esperit clarament modernista i, a més, rupturista, radical, hi ha hagut, 

potser, un interès especial a tergiversar allò que l’autor deia. 
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•  Per altra banda, penso que, si en qualsevol autor és difícil fer una anàlisi 

exhaustiva del seu pensament, les oscil.lacions i discontinuïtats d’en 

Brossa ho fan més difícil. Tot sigui dit, les discontinuïtats no són 

solament atribuïbles a la seva evolució sinó que estan en relació també 

amb el caràcter fraccionat de la informació que ens arriba a les mans, 

donat que no tota la seva producció és fàcil de consultar. Recordem que 

els diferents articles s’han d’anar a buscar a fonts que en molts casos 

encara estan disperses.  Alguns  crítics moderns, com ara J. Marco, han 

arribat a interpretar de forma esbiaixada el seu pensament quan han 

contemplat només part dels seus escrits. Cal analitzar les seves idees de 

forma global per així veure que potser certes expressions no són més 

que tics propis de la seva època, i no pas l’essència del seu pensament.  

• Un altre factor que pot haver estat la causa de l’oblit a que s’ha rel·legat 

en Brossa és que aquest assagista utilitza, sobretot en els anys 1892-

1893, un llenguatge agressiu i fins i tot ofensiu per a alguns. Aquest fet 

provocaria, tal i com comento en l’apartat 4.2. Actitud i estil d’en Jaume 

Brossa per etapes; articles avenç 1892-93, que en Brossa es guanyés “a 

pols un gran nombre d’opositors, els quals devien odiar-lo o témer-lo. 

Aquests enemics actuarien com agents corrosius i, finalment, 

aconseguirien que Jaume Brossa passés a la història com un personatge 

“bohemi, extravagant i pintoresc” o “professional d’espaterrament” (tal i 

com el qualificà el seu enemic Xènius)”. Tot i el nombre d’enemics que 

això devia suposar-li, aquest estil exagerat i impactant i aquesta forma 

d’expressar-se són allò que caracteritza en Brossa i allò que anima el 

lector a continuar llegint i a posicionar-se, defensar o contradir allò que 

l’escriptor diu. 

• I per últim, penso que les idees trencadores que defensava en Brossa no 

han agradat a la ideologia dominant, i la jerarquia de valors basada en 

aquesta així com els prejudicis i les idees preconcebudes han provocat 

un desinterès –potser inconscient o potser no tant- i una incomprensió 

d’allò que l’autor diu, amb el consegüent menyspreu i oblit d’aquest. 
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