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Modernisme og Spanien

Anvendelsen af begrebet »modernisme« på den spanske litteratur- og kultur-
historie er vanskelig af flere årsager. Den mexikanske forfatter Octavio Paz ser
forholdet mellem samfundsmæssig modernisering og modernistisk poesi som
et forhold præget af gensidig afhængighed og modsætning: »den modernisti-
ske poesi har fra starten været en reaktion på og vendt mod det moderne: op-
lysningstiden, den kritiske fornuft, liberalismen, positivismen og marxismen.«1

Ved århundredeskiftet var Spanien et relativt tilbagestående land, som først
med republikkens indførelse i 1930’erne påbegyndte de økonomiske og poli-
tiske moderniseringer, som var gennemført i slutningen af det forrige århund-
rede i Central- og Nordeuropa. Uden at ville reducere kunsten til en refleks af
den samfundsmæssige udvikling kan man sige, at den sociokulturelle bag-
grund for en egentlig modernistisk kunst i Spanien blev afbrudt med borger-
krigens start i 1936. Modernismen er forblevet et ufuldendt projekt i Spanien.

Brugen af modernismebegrebet i en spansk kontekst bliver desuden van-
skeliggjort af, at det spanske begreb modernismo traditionelt er blevet knyttet
til bestemte retninger indenfor litteratur og arkitektur op til århundredeskiftet,
som i en europæisk kontekst går under betegnelser som symbolisme, art nou-
veau eller jugend. Og indenfor den spanske litterære kritik og litteraturhistorie
har der endvidere eksisteret en mangeårig tradition for at skelne skarpt mellem
denne modernismo på den ene side og en såkaldt 1898-generation af spanske
forfattere på den anden; en skelnen som først og fremmest bygger på tilstede-
værelsen af en eksplicit holdning til politiske forhold og nationale interesser i
samtiden eller ej. De senere års litteraturhistorieskrivning har så at sige de-
konstrueret denne modsætning ved netop at betone den implicitte sociale pro-
test, som kan læses ind i både den europæiske symbolisme og den spansk-
amerikanske modernismo.

Endelig er modernismebegrebet heller ikke nogen klar og entydig størrelse
i en europæiske kontekst.2 Pedro Aullón de Haro, som har leveret et af de me-
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re vellykkede forsøg på at genskrive den spanske litteraturhistorie i overens-
stemmelse med en europæisk standart, lægger sig, i lighed med Octavio Paz,
fast på en meget bred beskrivelse af det moderne, som han definerer som »den
kulturrevolutionære proces som indledes i anden halvdel af det attende århun-
drede og afsluttes med den spanske borgerkrig.«3 Heroverfor finder vi et an-
glo-amerikansk modernism-begreb, som f.eks. Anthony Leo Geist definerer
som »den kulturelle bevægelse som i den vestlige verden spænder fra de æste-
ticistiske strømninger i slutningen af forrige århundrede og frem til omkring
slutningen af den anden verdenskrig, og som udspringer af den postsymbo-
listiske repræsentationskrise.«4 Geist sætter således nærmest lighedstegn mel-
lem modernismen og avantgardestrømningerne ud fra det han vælger at kalde
tegnets repræsentationskrise: »avantgardestrømningerne bliver artikulationen
af repræsentations- og referentialitetskrisen; i et ord, tegnets krise.«

Endelig skelner Peter Bürger i Theory of the Avant-garde på sin side skarpt
mellem begreberne modernisme og avantgarde. For Bürger indbefatter moder-
nismen de herskende æsteticistiske strømninger omkring århundredeskiftet,
herunder symbolismen, der grundlæggende set bygger deres selvforståelse på
kunstens adskillelse fra det sociale (l’art pour l’art). For de æsteticistiske
strømninger blev kunstens autonomi gjort til et tema i sig selv, og kunsten
blev grundlæggende selvreferentiel: »Æsteticismen gjorde det træk som defi-
nerer kunsten som institution til kunstværkernes essentielle indhold.«5 De æ-
steticistiske strømninger indebar, ifølge Bürger, at selve formgivningen af det
kunstneriske udtryk i mange tilfælde slog over i at blive kunstens væsentligste
indhold, og han definerer efterfølgende avantgarden i modsætning hertil, dvs.
som de strømninger der vender sig mod kunstens autonomi og hele kunstin-
stitutionen i det borgerlige samfund: »De europæiske avantgardestrømninger
kan defineres som et angreb på kunstens placering i det borgerlige samfund.
Det, som negeres, er ikke en tidligere kunstform (en stil), men kunsten som
institution som er adskilt fra menneskets livspraksis.«

Ud fra det ovenstående er det nu muligt at skelne mellem på den ene side
»det moderne« eller »moderniteten« som en sociokulturel bevægelse i den
vestlige verden fra midt i 1700-tallet og frem til midten af dette århundrede, og
på den anden side »modernisme« som en litterær og kunstnerisk reaktion på
kunstens rolle inden for det moderne. Modernismen bliver således at forstå
som de kunstneriske strømninger, der, i æsteticismens kølvand, reagerer på det
moderne, rationelle og urbaniserede samfund ved at problematiserer kunstens
traditionelle rolle i forhold til dette samfund. Modernismen tager en række
traditionelle forestillinger om kunst og litteratur op til debat; det gælder f.eks.
opfattelsen af kunstværket som et organisk værk, der modstilles det uorga-
niske, åbne, kollageagtige og fragmenterede, og det gælder forestillingen om
det kunstneriske tegns reference til verden, hvor æsteticismens selvreferen-
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