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la renovació literària
Enric Bou*

Realisme històric (1959-1968)

Els historiadors de la literatura fan coincidir la mort de Carles Riba el 1959
amb l’inici d’un canvi important en el panorama cultural i literari català.

Les dades fonamentals que ho justifiquen són de caràcter humà i sociopolí-

tic: el relleu generacional i les modificacions en els plantejaments repressius

de la dictadura franquista. Tot plegat facilita un canvi decisiu de caràcter

estètic, ja que d’un resistencialisme de supervivència es passa a adoptar un

altre resistencialisme d’actitud més agosarada i conflictiva, portant als lí-

mits les regles de joc imposades pel règim. En un primer moment, els

intel·lectuals aprofundeixen en la crítica de la dictadura, utilitzant la litera-

tura com a arma de combat. Deu anys més tard, entorn del 1968, es desen-

cadena una convulsió de grans dimensions (Molas 1966; Gallén 1987; Molas

dir. 1988; Bordons i Subirana ed. 1999; Carbó i Simbor 2005).

Durant els anys seixanta dominaven el panorama literari català autors

que ja havien començat a publicar abans de la guerra (Salvador Espriu, Pere

Quart, Llorenç Villalonga Mercè Rodoreda, etc.); d’altres de més joves co-

mençaven a destacar, eren els que havien viscut la guerra com a joves com-

batents (Manuel de Pedrolo) o adolescents (Joan Fuster, Gabriel Ferrater,

Josep M. Espinàs). A finals de la dècada i a inicis dels anys setanta s’inicia

una gran renovació de l’activitat literària quan escriptors de les lleves dels

nascuts després de la guerra començaren a publicar. Suposà un desembar-

cament imponent en el mercat literari a través de premis, noves col·lec-

cions, diaris i revistes. Baltasar Porcel i Terenci Moix són els caps de pont

d’aquest nou grup, el qual provoca una revisió total de la manera com s’ha-

via plantejat la relació amb el passat i la tradició literària (l’elegia del temps

d’abans de la guerra) o amb el present (el resistencialisme militant), que

havia marcat el món cultural després de la Guerra Civil durant uns llarguís -

sims trenta anys.

* L’apartat de teatre d’aquest capítol ha estat redactat per Sharon Feldman.
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Hi ha encara pocs estudis de conjunt del període o de les institucions

culturals decisives en el canvi de paradigma. Manquen, per exemple, anàli-

sis del paper que va tenir l’Editorial Selecta, que havia estat fonamental en

la represa dels anys quaranta i cinquanta, però que quedà progressivament

allunyada de la literatura de novetats i s’especialitzà en l’edició de clàssics i

d’obres completes. El fenomen d’Edicions 62, que ràpidament es convertí

en l’empresa dominant del sector, necessita també d’una anàlisi en profun-

ditat. Les diverses iniciatives de l’empresa corresponien a un nou esperit de

superació del resistencialisme: un esperit d’europeïtzació i de modernitza-

ció, intentant de connectar amb alguns dels grans corrents de la cultura eu-

ropea i catalana d’abans de la Guerra Civil tot incorporant els grans debats

europeus del moment. El projecte inicial de la «Gran Enciclopèdia Catala-

na» va tenir un impacte considerable, com a projecte cultural i com a punt

d’encontre dels futurs escriptors (Pérez, F. 1980; Murgades 1981; Bou 1982).

Tenim primeres aproximacions a l’estudi d’algunes revistes, com ara la Ser-
ra d’Or, publicada des de l’octubre de 1959. En un article-entrevista de Mar-

ta Nadal es fa un repàs de la història de la revista, des del precedent de Ger-
minabit, fins a l’etapa de consolidació sota la direcció de Maur M. Boix, que

és un moment ja de professionalització. La varietat de col·laboradors i de

posicions ideològiques és la virtut i limitació de la revista (Nadal 1999).

Aquest aspecte ha estat analitzat per Rodgers (2000), el qual valora el com-

promís de grups religiosos en la lluita antifranquista. Tele/Estel, revista pu-

blicada entre 1966 i 1970, fou el primer intent de fer periodisme de masses

en català després de la Guerra Civil. Dirigida per Andreu Avel·lí Artís,

«Sempronio», arribà a tenir un tiratge de 100.000 exemplars, però la censu-

ra i el fracàs comercial n’impediren la consolidació (Faulí 1987). A la revista

Destino, que va néixer com a publicació franquista, es produí una lenta

transformació i va créixer l’interès per la cultura catalana. Quan Nèstor Lu-

ján en fou el director, incorporà seccions fixes destinades a literatura catala-

na amb la col·laboració de Joan Fuster, Joaquim Marco, Baltasar Porcel i

Pere Gimferrer. Porcel aconseguí ben aviat una gran popularitat com a en-

trevistador, en aquesta revista i a la Serra d’Or. El paper de Josep Pla fou

cabdal, perquè significà una reinvenció de l’autor, però alhora una possibi-

litat de connexió (juntament amb Josep M. de Sagarra, Carles Soldevila o

Joan Oliver) amb la cultura d’abans de la guerra. L’estudi de Carles Geli i

Josep M. Huertas Claveria (1991), així com l’antologia d’Alexandre Porcel

(2003), són un bon punt de partida per qualsevol estudi a fons de l’impacte

de Destino com a revista.

En la literatura catalana dels anys seixanta es van viure dos grans pro-

cessos interrelacionats. En primer lloc s’intenta sortir del clos marcat per la

literatura culta, una situació d’elitisme i de límits, potenciant iniciatives po-
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pulars. Per això s’intenta publicar, amb un èxit relatiu, literatura de quiosc

per tal d’arribar al gran públic. D’altra banda s’aposta per la renovació de

l’estètica de tradició simbolista, substituint-la per una altra de socialrealis-

ta. Un nombre important dels textos literaris inclouen atacs més o menys

directes a la dictadura, actitud que també triomfava en la literatura espa-

nyola d’aquells anys. En aquest context s’explica l’interès despertat per la

Nova Cançó, un moviment que no fou només estrictament musical, sinó

que fou utilitzat per escriptors i polítics per arribar a un públic més ampli

que el dels restringits cenacles de lletraferits. Durant els anys seixanta la

Nova Cançó va contribuir decisivament a la difusió del repertori realista.

En el moment de la transició, de dubte i esperança, va prosseguir musicant

o escrivint lletres de caràcter compromès, amb autors reconeguts com Rai-

mon, Ovidi Montllor, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Francesc Pi de la

Serra, els quals exemplifiquen les reivindicacions polítiques antifranquistes

de la transició. Una antologia de Vázquez Montalbán (1969) fou el primer

testimoni del moment. L’autor indicava la importància del recolzament

econòmic de grups socials i l’inici de la difusió massiva amb «estrelles» com

Raimon o Serrat. L’estudi era acompanyat de sis entrevistes i una antologia.

Després s’han estudiat els aspectes més generals de manera prou exhausti-

va, establint catàlegs definitius de la discografia (Garcia-Soler 1976 i 1996;

Mestre 1987; Soldevila 1993). Llorenç Soldevila fa un balanç exhaustiu del

fenomen de la Nova Cançó, parant més atenció a la documentació que no

pas a la interpretació, sobre el moviment com a conjunt i alguns dels seus

líders més destacats. Distingeix tres períodes: 1958-1968, de l’aparició de

Raimon i els Setze Jutges a la polèmica sobre el bilingüisme; 1969-1975, fes-

tivals de Canet i Zeleste; i 1976-1987, consolidació dels grans noms i apari-

ció de nous cantants i grups de roc. Són importants els capítols dedicats als

principals cantants, en els quals s’analitza des d’una perspectiva literària la

lletra de les cançons. Des d’un punt de vista més analític, Lluís B. Messe -

guer ha estudiat la literatura generada pel moviment musical, amb estudis

sobre les metàfores, el temps personal, polític i ideal; la natura i la cultura

popular; la terra real; la terra política; l’individu i la col·lectivitat; l’amor i la

llibertat; la realitat, entre la vida i la mort o els objectes simbòlics (Messe-

guer 1995). Aquest mateix crític ha estudiat també la relació entre poesia

culta i cançó a partir del fet que moltes cançons eren poemes musicats, en

el moment de domini del realisme històric, i es planteja de quins autors es

van fer versions musicals, i per què (Messeguer 1997a). D’altra banda ha re-

lacionat la Nova Cançó amb la tradició de la cançó popular, partint de la

relació entre text i música, fent una classificació dels cançoners i analitzant

els procediments d’enunciació (Messeguer 1999). A més l’ha comparat amb

un dels models, la «chanson» francesa, parant atenció als discursos verbo-
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musicals, la variació enunciativa i la pluralitat de codis, i als procediments

retòrics i enunciatius (Messeguer 1997b).

El segon procés, que va ser batejat com a «realisme històric», promocio-

na una determinada concepció de la literatura, una literatura més progra-

màtica, al servei de consignes i amb l’objectiu de progressar en la lluita

contra la dictadura i la restauració d’una legalitat democràtica. Per a un

grup significatiu d’intel·lectuals i escriptors la solució passava per l’adapta-

ció de plantejaments marxistes, com els de Lukàcs, Gramsci i Brecht. L’im-

pacte d’aquesta ideologia marxista fou notable en el terreny de la història

cultural i la historiografia literària. En el programa de recuperacions d’es-

criptors i en la defensa de nous valors, Joaquim Molas proposà una lectura

de la literatura catalana del segle xx seguint els models de la crítica marxis-

ta anglosaxona i impulsà una reordenació del cànon, en especial el del segle

xx (Bou i Pla ed. 1993; Bou, Castellanos, Gallén i Gustà ed. 1996; Bou 1998).

Castellet i Molas foren els principals impulsors d’aquest moviment de re-

novació que ells mateixos i la historiografia han consagrat sota el rètol de

«realisme històric». A partir de llibres com Poesia, realisme, història de Jo-

sep M. Castellet (1965) o la col·laboració de tots dos a l’antologia Poesia ca-
talana del segle xx (Castellet i Molas 1963), proposaren una selecció de

noms i uns criteris estètics determinats per potenciar la manera com la lite-

ratura (i en especial la poesia) participava en la lluita per l’alliberament in-

dividual i social de l’ésser humà i feia progressar la història. En el programa

que defensaven ocupava un lloc preponderant la figura del poeta-intel·lec-

tual, un «home entre els homes» que amb l’ajut d’un llenguatge «col·lo-

quial i directe, racional i quotidià», i per mitjà d’un mètode historiconarra-

tiu pogués comunicar als seus semblants una experiència pròpia que servís

per alliberar-lo de les alienacions que l’oprimien. Aquesta fou una proposta

suggeridora i que, tant per la pressió programàtica que va exercir com per

l’oposició oberta que va suscitar, caracteritzà bona part dels debats dels

anys seixanta. Fou un moviment «programat» per una crítica forta. Hi ha

un bon estudi de Jaume Aulet (2003) sobre la «recepció» de l’antologia de

Castellet i Molas, que ell considera un dels textos crítics més emblemàtics

del segle xx. Aplega les opinions en ressenyes de premsa, amb atenció espe-

cial a la Serra d’Or i a la revista Poemes, publicant en apèndix les ressenyes

més controvertides de Joan Fuster, Joan Triadú i Joan-Lluís Marfany. Enric

Balaguer (1987) havia estudiat prèviament els components ideològics de la

maniobra, destacant l’esquematisme del qual partien (formalisme/realisme).

Els plantejaments del «realisme històric» fan que molts dels autors de

narrativa, en el conte i la novel·la, prescindeixin de plantejaments psicolò-

gics i fantàstics, en benefici de l’objectivitat i el testimoni. El resultat és una

literatura engatjada, d’un realisme que desvetlla poques il·lusions, de de-
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núncia, i que oblida la importància dels elements formals en la creació lite-

rària, segons advertia Gabriel Ferrater en el pròleg al llibre de poesia Setem-
bre 30 de Marta Pessarrodona: «Contingut i forma són coordenades orto-

gonals, i les variacions al llarg d’un eix són completament independents de

les variacions al llarg de l’altre» (Ferrater 1969). Les reaccions d’alguns dels

autors que no cabien en aquest plantejament han estat estudiades a propò-

sit del cas Calders (Francés 2001). El primer estudi de conjunt, vindicatiu i

amb molta documentació, és el capítol de Joan Lluís Marfany a la Història
de la literatura catalana de l’editorial Ariel (Marfany 1988). Recentment,

nous estudis han acabat dibuixant el «realisme històric» com un episodi

dins d’una organització general de la vida cultural i literària de la dècada

(Aulet 1995b i 2003; Vall 1996 i 1997), especialment, si tendim a centrar el

període a l’entorn del pensament existencialista i humanista. Això explica

la implantació d’un realisme objectivista, centrat en el testimoni i en la his-

toricitat, que relega a un segon pla la subjectivitat, l’estudi psicològic o el

cosmopolitisme; un realisme molt ideologitzat, interessat en l’anàlisi moral

i amb fórmules de compromís social, en el doble vessant catòlic i marxista.

És un gir important respecte de les posicions anteriors; per això ha resultat

útil en algunes ocasions el concepte de «generació del 51», proposat per Al-

bert Manent (1951), que expressa, en termes de canvi generacional, el pas de

les posicions velles i conservadores a d’altres, més joves i renovadores. Lògi-

cament, noves generacions i noves inquietuds han acabat arraconant el «re-

alisme històric», que ha caigut en un desprestigi excessiu. Amb això s’obli-

da, entre d’altres coses, com, sota la seva protecció (no oblidem que Josep

M. Castellet era el director literari d’Edicions 62 i que Joaquim Molas diri-

gia diverses col·leccions), alguns autors van poder iniciar una connexió pú-

blica amb el seu propi passat com a literats, anterior a la Guerra Civil, com

és el cas de Salvador Espriu o Joan Oliver. Dos llibres de poesia d’aquests

escriptors van ser llegits en clau realista, amb la seva benedicció: La pell de
brau (1960) i Vacances pagades (1961). Ambdós autors participaren en lectu-

res públiques a la Universitat de Barcelona i col·laboraren en el caliu que

provocaren algunes de les antologies poètiques universitàries, en especial la

del 1959 (Cinquena antologia poètica universitària; Triadú 1985; Broch 1985a;

Ainaud de Lasarte 1986; Aulet 2000). L’ascens del corrent literari realista es

comprova en els premis concedits a poetes d’aquesta tendència: Francesc

Vallverdú guanyà el premi Salvat-Papasseit 1960 amb Com llances (1961),

Joaquim Horta publicà Paraules per a no dormir (1960) als «Llibres de l’Ós-

sa Menor», la col·lecció de poesia de més prestigi. Eren mostres d’una poe-

sia de combat, disposada a intervenir en la lluita política i social del mo-

ment. Però també d’altres poetes més grans, com Joan Vinyoli, Vicent An-

drés Estellés o Miquel Martí i Pol, modificaren els seus plantejaments i
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durant aquests anys escriuen una poesia decantada vers la nota social. Això

mateix succeeix a la poesia de Jordi Sarsanedas i a la d’alguns poetes insu-

lars com Josep M. Llompart o Jaume Vidal Alcover. Vidal Alcover, en el prò -

leg a El dolor de cada dia, s’autoreivindicava com a «iniciador» del realisme

(Vidal Alcover 1990). Un monogràfic de Caplletra coordinat per Enric Bala-

guer i Ferran Carbó ha posat fil a l’agulla per iniciar l’anàlisi de pes del re-

alisme en aquest període (Caplletra 2000).

A finals de la dècada dels seixanta començà a emergir un nou grup de

joves escriptors (Josep M. Benet i Jornet, Pere Gimferrer, Terenci Moix,

Montserrat Roig, Narcís Comadira, Francesc Parcerisas), per als quals les

consignes del realisme ja no tenien el mateix, o cap, valor. Des d’actituds

més cosmopolites i menys militants iniciaren la renovació literària més im-

portant que s’ha viscut a Catalunya des de l’acció de modernistes i noucen-

tistes en el primer terç del segle xx.

Revulsió cosmopolita (1969-1991)

Durant els anys seixanta del segle xx es produeixen uns canvis fonamentals

en la cultura occidental que afecten els plantejaments estètics, la sensibilitat

i les exigències d’expressió. L’europeisme (atansament i imitació) que havia

marcat les accions culturals del segle xix i inicis del xx, ara és cosmopolitis-

me simultaneista gràcies a la pressió i facilitats que ofereixen els nous mit-

jans de comunicació de masses. Fenòmens que succeeixen a l’Estat espanyol

no són dades aïllades, sinó que es relacionen molt directament amb tot un

seguit de canvis —polítics, econòmics, socials, culturals—, que es viuen als

països occidentals. Els mitjans de comunicació de masses aconsegueixen

una uniformització efectiva i immediata, amb una forta presència de la cul-

tura pop i rock anglosaxona. El cinema provoca una comunitat d’interessos,

un bagatge cultural i també noves possibilitats expressives, a través d’intents

d’imitació del llenguatge cinematogràfic (Castellet 1970). Es revisa, de nou,

la posició de les avantguardes històriques i es miren amb nous ulls —o tan

sols es comencen a llegir— els avantguardistes locals: J. V. Foix (Gimferrer

1974), Joan Brossa (Sacristán 1970), Salvat-Papasseit (Molas 1978). En alguns

casos són llegits i revisitats com a models, o bé, en d’altres, adoptats com a

exemples vitals. Però no tan sols les avantguardes històriques, exemples de la

rauxa, es constitueixen en centre d’interès; també el seny i la literatura de rel

classicitzant aconsegueixen nombrosos adeptes.

Els anys setanta es caracteritzen per l’aparició d’un nou grup d’autors,

que va començar a publicar entre 1970 i 1981, convenientment agrupat tam-

bé sota el mot «generació», que presenten una sèrie de trets en comú, com

ara la reivindicació de la imaginació i el somni, enfront del realisme «crític»
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de les generacions anteriors i en consonància amb les línies marcades per la

novel·lística llatinoamericana. Aquesta reivindicació es compatibilitza amb

un compromís polític, en molts casos de tendència independentista i d’es-

querres. El grup més significatiu d’escriptors són els que comencen a es-

criure abans de l’any 1975. Coincideixen en el fet d’haver nascut després de

la guerra; per això, es van educar en un temps difícil i van ser absolutament

autodidactes pel que fa a l’ús de la llengua i el coneixement de la tradició li-

terària autòctona i estrangera. A més, molts van oblidar (o les desconei-

xien?), o bé van modificar, les consignes resistencialistes de la immediata

postguerra, en part perquè el drama de la Guerra Civil no fou, en cap cas,

viscut en directe. El segon element que pot ajudar a definir el canvi són les

afinitats estètiques mínimes i les posicions, vagament generacionals, d’a-

quests escriptors, bo i prenent com a punt de referència les circumstàncies

comunes de formació, d’accés a la literatura, etc. Va ser una entrada massi-

va que va modificar el panorama literari. El món occidental passà, en el

lapse que va dels anys seixanta als setanta, d’un moment d’optimisme total

i esperançat a situar-se a les antípodes: a militar en un pregon escepticisme.

Les èpoques no es compten per segles o civilitzacions, sinó per dècades, la

qual cosa fa que s’imposi una metodologia limitada basada en un concepte

superat com el de «generació» (Broch et al. 1992). En els límits de la moder-

nitat sembla que cap progrés significatiu ja no és possible; l’actitud avant-

guardista de cercar formes expressives cada cop més revolucionàries i sor-

prenents ha perdut el sentit inicial, perquè no sembla possible cap progrés

substancial, que no passi per la destrucció total d’unes formes de civilitza-

ció. Un canvi fonamental és el d’aixecar la veda a la crítica contra la pròpia

cultura, des de posicions d’un escepticisme burleta i dissolvent, ben dife-

rent de les posicions antiestablishment dels EUA o d’Anglaterra. L’any 1989
Lletra de Canvi presentà una valoració dels anys setanta en clau psicodèlica,

valorant el paper de figures com Pau Riba o Enric Casassas (Lletra de Canvi
1989). Una diferència important amb els períodes anteriors és que la defen-

sa de la llengua deixa de ser l’objectiu prioritari (Molas 1999). La llengua

perd el caràcter sagrat, i per raons crematístiques, o bé per l’acceptació d’u-

na situació existent de facto, el monolingüisme deixa de ser la prova de fide-

litat a una literatura. Alguns treballs recents reconeixen la situació de bilin-

güisme (King 2006), l’analitzen (Messeguer 1997c) o bé la qüestionen críti-

cament (Resina 2001).

A partir dels anys setanta, en moments de canvi de règim i de recupera-

ció d’algunes llibertats, es produeix un procés d’institucionalització de la

cultura i de la literatura catalanes. Els aspectes més visibles són el desenvo-

lupament d’un mercat editorial potent i la creació d’una literatura nacional

que té una presència important en tots els territoris d’expressió catalana. El
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règim rebaixà plantejaments i fou possible d’editar molts més llibres en

llengua catalana. Això provocà un rellançament editorial i facilità l’accés a

la literatura de molts joves, no tan sols del Principat, sinó també de les Illes

Balears i del País Valencià, amb una intensitat que feia dècades que no s’ha-

via produït, tot i que el valor cultural, de servei a la comunitat, que havien

tingut tantes editorials pocs anys abans, perd importància. En aquest sentit,

el cas d’Edicions 62 és paradigmàtic: entre el 1962 i el 2007 (any en què el

mercat rep una sotragada imponent amb la creació d’una gran editorial

«única») s’ha transformat d’editorial de combat, amb una òbvia responsa-

bilitat cívica, en un «grup editorial». En el procés ha desfet les marques es-

tablertes («El Balancí», «Llibres a l’Abast», etc.), ben reconegudes entre els

lectors, i s’ha llançat a una política expansionista que ha apostat per la lite-

ratura de consum, els èxits de vendes, enfront de la literatura de qualitat, en

funció de les «lleis del mercat», cercant de captar «clients». Manquen estu-

dis sobre la transformació, auge i caiguda del sector editorial després del

1970, per bé que són orientatives les indicacions d’Oriol Izquierdo (1999).

La història de la recepció de la literatura catalana és un capítol complex i

apassionant. En aquesta època és molt important la transformació dels gus-

tos literaris a través de les revistes i dels premis. Els poetes dels setanta pro-

piciaren un menysteniment envers Espriu —en especial la seva poesia ci-

vil—, alhora que fomentaven una revaloració de Foix i, més tard, de Vinyo-

li. En el terreny de la narrativa podríem indicar, com a simple mostra, la

incidència de la Rodoreda a partir del seu retorn, o la molt recent reivindi-

cació de l’oblidada novel·lística de Blai Bonet (El mar i Mister Evasió, que

havien representat, entre altres coses, l’adaptació de dos models successius

de la narrativa espanyola de postguerra: el del primer Cela i el de Tiempo de
Silencio). O bé, en el camp teatral, el canvi de la devoció per un teatre com

el de Brecht a unes noves exigències del teatre espectacle. La publicació de

La torre dels vicis capitals o la fundació de Llibres del Mall són dos símpto-

mes de valor diferent de l’existència d’una nova estètica. Al País Valencià,

els indicadors més evidents són l’operació editorial d’Estellés (amb inici de

l’aparició de l’obra completa, la producció febril i la difusió massiva), la

creació dels premis Octubre entorn de l’editorial d’Eliseu Climent, l’antolo-

gia Carn fresca i especialment el naixement d’una narrativa vigorosa que

destacava contra el rerefons de l’erm novel·lístic anterior. El canvi d’etapa

és, sens dubte, més cridaner al sud de l’Ebre, perquè no és només l’aparició

d’una nova estètica o d’una sensibilitat i uns plantejaments cívics diferents,

sinó que representa, ultra això, un fet d’infraestructura literària i un incre-

ment molt considerable de la producció.

La literatura dels últims trenta anys del segle xx ha comptat amb una

crítica militant dins del seu propi grup generacional: Oriol Pi de Cabanyes i
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Guillem-Jordi Graells (1970), Altaió i Sala-Valldaura (1980), Joaquim Marco

i Jaume Pont (1980), Joan Mas i Vives (1982), Àlex Broch (1980, 1985b, 1991a,

1991b) i Sala-Valldaura (1987), entre altres. Fins i tot la literatura jove dels vui -

tanta ha trobat crítics en els components del col·lectiu «Joan Orja» (Orja

1989), i també revistes que se situen fora de l’estricte academicisme, o que

en plantegen un d’alternatiu, com 1991 o Caràcters, poden ser llegides com

autèntics aglutinadors de dèries generacionals. Hi ha una proposta d’actua-

ció d’una nova lleva d’escriptors i crítics que aporten i comparteixen una

vocació cosmopolita. Són testimonis d’escriptors i crítics atents, que, allibe-

rats de la llosa del resistencialisme, llegeixen amb ulleres bifocals: girats a la

pròpia tradició i atents a l’actualitat internacional. Baltasar Porcel, Pere

Gimferrer i Josep M. Benet i Jornet tenen uns bons equivalents en Quim

Monzó, Enric Casassas i Sergi Belbel. La vocació cosmopolita, que era un

somni en els debats de modernistes i noucentistes, és una realitat en els de-

bats de la postmodernitat (Martínez-Gil 1999; Bou 2003).

L’estudi de la literatura de les darreres dècades ha topat amb una dificul-

tat important: la prevenció a tractar de la literatura estrictament contem-

porània en el medi universitari. Per prudència científica, perquè cal que hi

hagi una «distància històrica» entre els fets i llur interpretació (Phillips

2004), el fet cert és que, llevat d’algunes excepcions, hi ha ben poques tesis,

llibres i articles sòlids sobre la literatura del present, per bé que algunes

universitats catalanes han començat, lentament, a incloure en els seus plans

d’estudis assignatures sobre literatura contemporània. I aquí és on es dibui-

xa un claríssim mapa de la diferència entre els estudis fets a Catalunya (fins

i tot amb diferències regionals importants) i els que es fan a l’estranger. Per

pressió de la institució aquí, pels canvis tan forts imposats pel postestructu-

ralisme allí, a més del feminisme, els estudis gai i queer, els anomenats estu-

dis culturals, el comparatisme o els enfocaments postcolonials, el cas és que

s’ha modificat de manera important allò que entenem (i entenen) per estu-

dis literaris o el mateix concepte d’humanitats. A aquesta situació, hi ha

contribuït la implantació acadèmica, a les universitats catalanes, dels estu-

dis de teoria de la literatura i literatura comparada, que han trencat el mo-

nopoli de l’erudició historicista-positivista. Alguns d’aquests canvis han es-

tat recollits pels col·lectius crítics, periodístics i universitaris, i el resultat és

un major interès per algun(e)s autor(e)s i temes contemporanis: dones es-

criptores, situacions de persecució (jueus i republicans, camps de concen-

tració nazis, memòria històrica). Tot aquest debat ha tingut un efecte, per

bé que tímid, en les assignatures dels departaments universitaris, congressos

i grups de recerca locals. Amb tot, monogràfics de revistes, articles a mis-

cel·lànies i volums col·lectius i publicacions aïllades han començat a delimi-

tar l’estudi de la literatura de la segona meitat del segle xx, en particular la
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dels anys de canvis substancials, a les acaballes de la dictadura. És aquí on

es fa molt evident un debat entre l’anomenada crítica militant i la crítica

universitària, que ha sentit sempre una immensa prudència (por?) a l’hora

d’enfrontar-se amb la producció immediatament anterior o coetània. La

primera, la crítica militant, segueix pas a pas l’activitat creadora, i ha cres-

cut de manera notable en els últims anys per mitjà de revistes no especialit-

zades i diaris: la seva funció normalitzadora és important, per la qualitat

d’alguns dels observadors i per la continuïtat d’acció. David Castillo, Julià

Guillamon, Joan Orja, Manel Ollé són alguns dels bons, excel·lents, resse-

nyadors de llibres, que han fet molt per ordenar a cop calent l’actualitat li-

terària. Cal esmentar també el cas d’alguns crítics «híbrids», que publiquen

ressenyes als diaris i alhora fan una altra mena de producció més teòrica o

de fons, com per exemple Pere Ballart. Tot i que de vegades, en d’altres ca-

sos, el rigor crític és inexistent, o cau en el parany de la persecució sectària.

Un precedent il·lustre fou el d’Antonio Vilanova, el qual des de la platafor-

ma de la revista Destino, entre 1950 i 1967, s’ocupà de la recuperació de la li-

teratura catalana amb un criteri informatiu, amb to didàctic i de claredat

expositiva, amb l’objectiu de «suscitar entusiasmo por la calidad estética y

la autenticidad humana de las obras comentadas» (Vilanova 2005). Per co-

nèixer el moment literari i opinions emeses en directe, són importants al-

guns reculls de ressenyes periodístiques, pròlegs i articles publicats a diaris i

revistes, escrits per alguns dels crítics més distingits i atents a l’actualitat li-

terària (Marco 1968; Oller 1986; Sala-Valldaura 1987; Parcerisas 1991; Benet i

Jornet 1992; Iborra 1995a, 1995b; Pla i Arxé 2001). Entre aquests destaca el

cas de Ramon Pla i Arxé, perquè practicant una versió il·lustrada del for-

malisme, li interessa d’intuir el caràcter universal del text, analitzar l’orga-

nització dels materials que el conformen en funció del sentit «integrador i

recurrent», i mostrar les causes formals que generen una determinada sig-

nificació «nuclear o temàtica». Per això es mira amb displicència els exces-

sos de la crítica sociològica i té intuïcions brillants, com ara que la literatu-

ra catalana és «xovinista i antropòfaga, poderosa i oprimida, immortal i

agònica en quatre pams quadrats» (Pla i Arxé 2001).

És remarcable l’èmfasi en els estudis generacionals (segons la data d’e-

closió) o per dècades (anys seixanta, setanta, etc). En els anys setanta hi va

haver crítics preocupats per batejar els nous joves escriptors del moment

segons criteris generacionals. El recull d’entrevistes de Pi de Cabanyes i

Graells (1970), sota el títol de La generació literària dels 70, imposà en alguns

cercles un apel·latiu. El nom ha tingut una fortuna relativa i ha estat emprat

i explicat volenterosament per Àlex Broch (1980, 1992). Pi de Cabanyes i

Graells definiren una generació nova, però la seva proposta era una aposta

de futur. I de fet, l’any 1979, Pi de Cabanyes ja es replantejava aquest apel·la-
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tiu de grup i proposava de substituir-lo pel de «generació del 75», perquè

llavors —segons ell— ja s’havia produït el «fet històric» que havia de servir

de 98 particular per tal d’aglutinar els joves escriptors (Pi de Cabanyes

1979). Àlex Broch, que ha estat definit per Ramon Pla i Arxé (1985) com un

crític «apassionat», s’ha convertit en el cronista de la generació dels «setan-

ta». Els seus articles, molts dels quals han estat recollits en volum, represen-

ten una «aportació de materials provisionals», i són un intent de participar

en la fixació, en directe, de la història literària més immediata. La tesi de

Broch es fonamenta en la crisi del realisme i la substitució d’aquest per una

modernitat «transformadora-transgressora» (Broch 1980). El concepte crí-

tic «generació literària dels setanta» va tenir una utilitat com a manifest,

però s’ha revelat inoperant, per estar basat en principis d’història literària

ara ja una mica obsolets, que provenen d’Ortega y Gasset, o Julius Petersen

via Pedro Salinas, en l’època —1935!— en la qual el poeta madrileny s’in -

teressava per la Literaturwissenschaft (Broch 1985b). El mateix Broch ha es-

tat dels primers a dedicar útils estudis extensos a escriptors de la seva lle-

va: Jaume Pont, Jordi Coca, Jaume Cabré, Ferran Torrent i Jordi Teixidor

(Broch 1993). Les limitacions del mètode es fan evidents, per exemple, en

textos com el de Josep M. Lluró sobre tendències de la narrativa dels «vui-

tanta» (Lluró 1992), o en el títol i subtítol del volum on es publica aquest

text: 70-80-90. Literatura (dues dècades des de la tercera i última). L’estudi

global de la literatura ha estat marcat, en part, per un concepte d’anàlisi li-

terària, el de la «Generació dels 70». Vint-i-cinc anys més tard es va produir

una maniobra autocelebratòria amb només les veus dissidents de David

Castillo i Oriol Izquierdo (Graells et al. 1996). Abans, el col·lectiu «Joan Or-

ja» ja havia criticat implícitament la generació dels 70 a Farenheit 212 (Orja

1989). En contraposició al plantejament generacional de l’estudi de la lite-

ratura, alguns autors han preferit el de les categories estètiques i discursives

(la postmodernitat, per exemple), ja que tenen uns referents internacionals

més obvis (Bou 1988a; Martínez-Gil 1999). Algunes de les enquestes literà-

ries poden servir per dilucidar un cànon en formació (Campillo, Cassany i

Cros 1982). O també alguns monogràfics de revistes, els quals presenten les

primeres aproximacions a fons a la literatura dels anys setanta. Àlex Broch

coordinà un número de Taula de Canvi en el qual volia establir un debat

sobre la revifalla rupturista de la narrativa catalana (Taula de Canvi 1979),

mentre que el monogràfic de Caplletra de 1997 presentà una valoració de

conjunt dels vint-i-cinc anys escolats des del 1970 i l’impacte en l’activitat

literària (Caplletra 1997).

El problema del desfasament de València que s’havia produït en la im-

mediata postguerra es modifica a partir de la dècada dels setanta i es tra -

dueix en un reajustament i una sintonització fins aconseguir una embran-
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zida narrativa i poètica comparable a la del Principat i a la illenca. El reco-

neixement de Vicent Andrés Estellés comença simultàniament a l’aparició

d’una nova generació poètica —amb poetes com Navarro, Jàfer, Piera…—

ja plenament pancatalana i amb voluntat de normalitat total. Des de llavors

aquest panorama ha continuat sense rupturismes. Una visió de conjunt

sintètica però útil de la literatura a València —que arriba fins al 1980— és la

d’Enric Ferrer (1981), que es complementa amb dos volums de Carbó i Sim -

bor (1993) sobre el període que va de la guerra a les primeries dels setanta i

sobre la resta del període. També es pot consultar el manual general de Jo-

sep Lluís Sirera (1995).

Una de les grans renovacions crítiques que s’han produït en els últims

anys ha estat la introducció d’estudis no historicistes, amb particular força

de la semiòtica, la pragmàtica, el feminisme o el comparatisme, no sempre

gaire ben acceptats per part de l’establishment universitari. Els enfocaments

innovadors han tingut molta més acceptació a les universitats del País Va-

lencià, en part per osmosi amb un dels grups de recerca més potents del sis-

tema universitari espanyol. A Barcelona sobresurt també el grup «Trilcat»,

d’Enric Gallén, a la Universitat Pompeu Fabra, que parteix d’uns pressupò-

sits teòrics entorn de la traducció. A les Illes Balears destaca un grup de re-

cerca dirigit per Margalida Pons que investiga els «Discursos d’Experimen-

tació en la Narrativa Catalana» (LiCETCT), amb especial atenció a autors

com Biel Mesquida, Amadeu Fabregat, J. Ll. Seguí, Ferran Cremades i Ar-

landis o Jordi Coca (Pons, M. coord. 2007). Mercè Picornell Belenguer

(2007) ha estudiat el recurs als diaris per permetre als narradors experi-

mentals la ruptura de les convencions de la novel·la realista.

Són importants per la seva novetat i el caràcter militant els estudis que

posen èmfasi en el feminisme. Després d’alguns assaigs de reivindicació es-

crits per Maria Aurèlia Capmany (1970), Montserrat Roig (1980) i Patrícia

Gabancho (1982), han anat sorgint estudis i antologies de caràcter més aca-

dèmic, d’anàlisi i reivindicació de la condició femenina en relació amb la li-

teratura. Convé esmentar els estudis sobre el paper de la dona en el conjunt

de la literatura catalana (Murià et al. 1986), així com un monogràfic de la

revista L’Aiguadolç d’Alacant, «Feminisme i literatura catalana», amb arti-

cles d’Anne Charlon i Pilar Garcia, que mostrava l’interès acadèmic per la

qüestió (Aiguadolç 1987). Isabel Segura edità una antologia de textos crítics

sobre escriptores, com a toc d’atenció sobre la necessitat de recuperar i co-

nèixer una zona menys estudiada de la literatura. Inclou textos sobre Víctor

Català, M. Àngels Anglada, Carme Montoriol, Mercè Rodoreda, Rosa Leve-

roni i Maria Teresa Vernet (Segura et al. 1988). Aquesta selecció, i atenció, és

complementada per l’antologia que va preparar Kathlen McNerney amb

textos de Carme Riera, Helena Valentí, Maria Antònia Oliver, Isabel-Clara
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Simó i Montserrat Roig, amb una introducció reivindicativa, en la qual

destacava el caràcter universalista dels plantejaments feministes, de conne-

xió amb el que estava succeint en d’altres cultures (McNerney 1988). Coin-

cidí amb l’atenció a les escriptores catalanes, que eren estudiades per Janet

Pérez en el context espanyol, amb atenció a Víctor Català i amb tot un capí-

tol («The Most Significant Writer in Catalan») dedicat a Mercè Rodoreda

(Pérez, J. 1988). Anne Charlon, en la seva tesi, traduïda del francès, estudia

des d’una perspectiva temàtica la narrativa de dones en tres moments:

abans de 1930, en els anys de la Guerra Civil i en la contemporaneïtat, po-

sant èmfasi en la narrativa de denúncia i en la revolta (Charlon 1990). M.

Josep Ragué-Arias (1994) ha editat un volum que recull un assaig de catalo-

gació del teatre escrit per dones (Hernández 1994), els grups de teatre

(Ibarz 1994) o l’impacte al Festival de Sitges (Araluce 1994).

El volum Double minorities of Spain aplega articles sobre 421 escriptores

catalanes. Les editores destaquen fets com la censura social que patiren les

dones i fan un resum de la història de l’opressió lingüística a la Península

(McNerney i Salamanca ed. 1994). Les actes d’un dels congressos sobre au-

tobiografia que organitza la universitat d’Alacant reflecteixen un interès es-

pecial en el subjecte femení (Espinós ed. 2002); contenen articles, entre al-

tres, sobre M. A. Capmany, Rosa Leveroni, Mercè Rodoreda i Teresa Pà-

mies. Everly ha estudiat l’obra de Mercè Rodoreda, Remedios Varo, Carme

Riera i Montserrat Roig. Segons Everly (2003) aquestes autores són repre-

sentatives de la lluita per establir un llenguatge literari femení. Planteja una

nova manera de llegir-les en funció de la relació entre escriptura i pintura,

parant atenció a la marginació, l’exili i la identitat, ja que poden crear vi-

sions crítiques de la cultura dominant.

Fóra impossible en aquest espai limitat donar notícia de tots els volums

col·lectius publicats en els últims vint anys de temàtica feminista, en parti-

cular en el món anglosaxó. Només com a indicació de les dimensions de

l’interès es poden esmentar els volums Feminine Concerns in Contemporary
Spanish Fiction Women, que inclou l’estudi de Kathleen Mcnerney «A Fe-

minist Literary Renaissance in Catalonia» (Manteiga i Galerstein 1988); Wo-
men Writers of Contemporary Spain: Exiles in the Homeland, amb articles

sobre Rodoreda i Roig (Brown 1991); White Ink: Essays on Twentieth-Centu-
ry Feminine Fiction in Spain and Latin America, amb assaigs sobre Rodore-

da i Roig (Hart 1993); Contemporary Feminist Fiction in Spain: The Work of
Montserrat Roig and Rosa Montero (Davies 1994); Paraula de dona. Actes del
Col·loqui Dones, Literatura i Mitjans de comunicació (Aritzeta i Palau ed.

1997); Spanish Women Writers and the Essay: Gender, Politics, and the Self,
amb un text sobre Montserrat Roig (Glenn ed. 1998); Recovering Spain’s Fe-
minist Tradition, amb estudis sobre Roig, Marçal i Riera (Vollendorf ed.
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2001). Una iniciativa important en aquest sentit és el «Centre Dona i Litera-

tura» de la Universitat de Barcelona que dirigeix Marta Segarra.

Mercè Picornell Belenguer (2002) ha estudiat els discursos testimonials

en l’obra de Montserrat Roig i Teresa Pàmies, posant de relleu el qüestiona-

ment dels gèneres literaris des de la perspectiva hermenèutica de l’enfoca-

ment postcolonial. D’aquest plantejament adapta conceptes com el de «dis-

curs dels vençuts», minorització cultural i opressió nacional i lingüística.

Neus Real (1998), per la seva banda, ha investigat qüestions relatives al fe-

minisme en els anys anteriors a la Guerra Civil: el Club Femení i d’Esports

de Barcelona com a plataforma per a l’activitat cultural d’Anna Murià i Ma -

ria Teresa Vernet. Aquest enfocament ha estat ampliat amb l’atenció a una

panoràmica de la situació de la dona escriptora en les dues dècades ante-

riors a la Guerra Civil. Real explica que més de sis-centes dones practicaren

els gèneres tradicionals i també el periodisme, i participaren en la vida cul-

tural d’associacions i partits polítics (Real 2006a). Un altre estudi comple-

mentari analitza les novel·listes d’aquest període des del punt de vista de les

ressenyes a premsa (Real 2006b). Maria Lluïsa Julià (2007) ha estudiat més

a fons les limitacions de la tradició androcèntrica, dibuixant-ne l’evolució a

partir de figures importants com ara Maria Mercè Marçal, Montserrat Roig,

Maria Àngels Anglada, Maria Aurèlia Capmany, «Víctor Català» i Maria

Antònia Salvà. El conjunt descriu el procés de la incorporació de les dones

a la literatura al llarg del segle xx. Una prova del canvi de paradigma que

s’està produint és que una institució cultural com la Fundació Carulla ha

aprofitat la commemoració del centenari de la publicació de Solitud de Víc-

tor Català per realitzar una Nadala dedicada a la literatura femenina (Pes-

sarrodona et al. 2005). Francesca Bartrina, que ha escrit un bon llibre en el

qual llegeix l’obra de Víctor Català des d’una perspectiva feminista (Bartri-

na 2001), ha publicat un article de divulgació en el qual planteja la proble-

màtica dels gèneres femenins i la necessitat de renovar el cànon incloent-hi

les investigacions reivindicatives dels últims anys (Bartrina 2007).

L’entrada en societat de Terenci Moix provocà una atenció a la situació

dels escriptors del col·lectiu homosexual. Pocs anys després, els llibres de Bi-

el Mesquida o de Lluís Fernàndez, L’adolescent de sal i L’anarquista nu, entre

altres, iniciaren la normalització. Un pròleg de Jordi Llovet al poemari de

Mesquida El bell país on els homes desitgen els homes, llibre publicat el 1974
en edició clandestina i el 1985 en edició comercial, planteja alguna de les

problemàtiques. En especial en destaca la relació amb les teories de l’estruc-

turalisme i el caràcter reivindicatiu i d’allunyament d’una escriptura «de tot-

hom». Es fixa en la figuració i censura col·lectives i l’estil singular d’un cos

que desitja, expressant el seu goig a través de l’escriptura (Llovet 1985). Di-

versos volums col·lectius i estudis dels últims anys han reivindicat el món
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homosexual (Fernàndez 2000; Fernàndez ed. 2000; Fernàndez i Chavarria

ed. 2003). El volum més important és el de Josep Anton Fernàndez (2000), el

qual ha estudiat la relació entre les representacions del desig homosexual i

els discursos d’identitat nacional en la ficció «gai» de finals dels anys seixan-

ta i de la dècada següent. Ho fa amb l’ajut de la crítica psicoanalítica (Freud,

Deleuze i Guattari) o de la teoria social (Foucault, Anderson, Huyssen, Bour-

dieu). Fent-se ressò d’alguns dels postulats postestructuralistes, Fernàndez

planteja que en la literatura catalana hi ha una tensió entre la nació i el cos.

Les actituds dissidents gais troben més difícil el seu lloc en tensió amb el dis-

curs nacionalista, ja que aquest discurs els nega el pa i la sal. Per això propo-

sa alternatives per a la construcció d’un cànon més inclusiu, així com la ne-

cessitat de produir narracions de la identitat que siguin alternatives: una po-

lítica d’alliberament sexual i nacional i de canvi social. Estudia les obres de

Terenci Moix, el qual adopta una perverse strategy, i de Biel Mesquida i Lluís

Fernàndez, els quals rebutgen el perverse compromise, adoptant posicions

més transgressives i anti-establishment, la qual cosa els aboca a la marginalit-

zació. Un altre dels autors estudiats és Lluís M. Todó (Fernàndez 2000).

En un període de trasbalsament dels fonaments de la cultura tradicio-

nal, la literatura experimental, marginal, adquirí un lloc més proper al cen-

tre dels debats. S’han publicat estudis que paren atenció a aspectes experi-

mentals i fins llavors marginals, com ara la contracultura (VallcorbaPlana

1976 i 1978; Guillamon 2001) i el textualisme (Mas ed. 2002; Martínez-Gil

2004). Els articles de Jaume Vallcorba són particularment útils per la cròni-

ca que hi fa del món musical, el còmic (comix) i el cinema. L’autor destaca

la manera com els productes «underground» apareixien i eren distribuïts,

rebutjant els canals habituals. Un treball de Montserrat Palau sobre el mo-

viment underground, que prové d’una tesi inèdita, proporciona un resum

del referent nord-americà dels moviments «underground» i els camins pels

quals arribaren a Catalunya. Palau posa l’èmfasi en els moviments musicals

com el Grup de Folk, el model que representava la «beat generation» (l’alli-

berament individual, la comunitat i la política). Conclou que la influència

és més important en el món del còmic i el cinema i en algunes lletres de

cantants com Pau Riba i Sisa (Palau 1982-1983). Julià Guillamon (2001) fa

una crònica de la transformació de Barcelona, de decadent a olímpica, a

través de la literatura, el còmic, la fotografia i el cinema. Proposa tres lectu-

res de la ciutat (espais anònims, personals d’alienació i recreacions imagi-

nàries de la ciutat). Prèviament, aquest mateix crític, en el catàleg d’una ex-

posició organitzada per ell mateix, donà notícia de l’activitat literària a les

revistes dites underground (Guillamon et al. 1991).

Estudis des d’una perspectiva postcolonial paren atenció a nocions com

la d’hibridisme en relació amb el nacionalisme (Palau 2000; Boada-Monta-
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gut 2003). El treball d’Irene Boada-Montagut (2003) estableix una compa-

ració amb el cas irlandès. L’estudi es fonamenta en la narrativa breu a Irlan-

da i Catalunya al llarg del segle xx. Les principals escriptores es van sentir

atretes per aquest gènere per una situació de desavantatge respecte als ho-

mes en ambdues cultures. Les autores catalanes estudiades són: «Víctor Ca-

talà», Maria Àngels Anglada, Imma Monsó, Núria Pompeia, Carme Riera,

Mercè Rodoreda, Montserrat Roig i Isabel-Clara Simó. L’autora compara

també la relació de dependència amb els estats de la Gran Bretanya i Espa-

nya respectivament, als quals han estat subordinats històricament.

En els últims anys, imitant a distància el model dels àlbums de La
Pléiade, s’han publicat diversos reculls, com per exemple els dedicats a J. V.

Foix (Domènech i Panyella ed. 1990), Gabriel Ferrater (Cornudella i Perpi-

nyà ed. 1993), Albert Ràfols-Casamada (Abrams ed. 1994), Joan Fuster (Fu-

rió ed. 1994) i Baltasar Porcel (Planas 2007). Són reculls estil coffee table
book, que en alguns casos, a més de contribuir a articular socialment la

imatge de l’escriptor, recullen declaracions de poètica i valoracions críti-

ques sobre els escriptors i resulten un bon recurs de materials crítics per a

l’estudi d’aquests autors.

Gèneres (1959-1991)

Durant els anys finals de la dictadura i els primers de la restauració borbò-

nica, els escriptors es van dedicar massivament al conreu de dos gèneres:

poesia i prosa narrativa. Tanmateix, el teatre i l’assaig també reviscolaren

quan la relativa permissivitat del règim obrí alguna escletxa, pel fet de ser

els dos gèneres més sensibles a situacions de repressió i censura. En recupe-

rar algunes de les llibertats democràtiques fou possible d’escriure i repre-

sentar una realitat vista o somiada. O desitjada. Disposem de diverses eines

enciclopèdiques que són un bon recurs per estudiar els escriptors valen-

cians del període, com és el Diccionari de la literatura valenciana actual
(1968-2000) [Sansano 2001], o també el Nou diccionari 62 de la literatura ca-
talana (Bou ed. 2000), el qual proposa una àmplia selecció de «millors 

obres», que ha estat ampliada al Diccionari de la literatura catalana (Broch

ed. 2008). A grans trets, com s’ha notat abans, una de les grans novetats

dels anys setanta fou el sorgiment singularitzat de dos col·lectius (que fins

llavors havien estat marginats o ocupaven una posició secundària) que han

fet sentir la seva veu: la literatura de dones i el feminisme, i la vindicació de

la literatura homosexual.

Des d’una perspectiva dels elements externs del sistema literari, es po-

den destacar la recuperació, en els anys de la transició, d’institucions gre-

mials com el PEN Club Català, la fundació de l’Associació d’Escriptors en
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Llengua Catalana (AELC) o l’Associació Internacional de Llengua i Litera-

tura Catalanes (AILLC). En els anys vuitanta es produí també un gran crei-

xement del sector editorial. L’evolució de les xifres de llibres publicats és es-

pectacular (1175 l’any 1979; 3018 el 1984; gairebé 4500 el 1987) [Cònsul

1995a]. El creixement del mercat es pot relacionar amb l’ensenyament obli-

gatori del català a l’ensenyament primari i secundari. Així es funden moltes

editorials: Quaderns Crema, Columna, Empúries, La Campana, Eumo Edi-

torial, Gregal Llibres, El Llamp, Pleniluni, Edicions de 1984, etc. Aquestes

conviuen amb els grans noms establerts en els anys de la represa de la post-

guerra: Editorial Selecta, Proa, Edicions 62, Club Editor, Pòrtic. D’altra

banda, algunes editorials de tradició espanyola creen col·leccions en català,

com l’Editorial Planeta, Plaza & Janés, Seix & Barral i Tusquets Editores.

Poesia

Segons ha imposat la tradició de la interpretació històrica de la literatura

catalana, ben aviat la poesia es decantà per la superació del realisme, i entre

l’experimentalisme formalista i versions de la poesia de l’experiència, es

convertí en un gènere amb gran presència pública: premis, debats, edito-

rials especialitzades, lectures. El mapa de la poesia a partir dels anys seixan-

ta s’ha segmentat d’aquesta manera (crisi del realisme i emergència de poè-

tiques experimentals o experiencials), però aquest mapa només és un dels

possibles. Una de les proves de les contradiccions d’aquest mapa, la trobem

en Gabriel Ferrater, un poeta que, com tants d’altres, defuig els esquemes.

Una de les lectures públiques més notables fou la que es va fer el 25 d’abril

del 1970 a l’antic saló de boxa Price, que es va transformar de lectura de

poesia en un acte de denúncia de la dictadura. Si en els anys del resistencia-

lisme la poesia havia servit per mantenir viva una tradició cultural, en els

anys de crisi i davallada de la dictadura, la poesia sortí al carrer i participà

de manera notòria en el desballestament d’aquesta i en les accions de pro-

testa (en particular els recitals de poesia i de la Nova Cançó). Aquest acte

fou imitat, des de paràmetres no resistencialistes, en una lectura de joves

poetes del moment al campus de la UAB, el 15 de maig del 1975, anomenada

«Gespa Price», en record de l’anterior (Altaió 1989), i per una publicació

per reivindicar l’ús oficial del català (Price-Congrés 1977) i, encara, una pu-

blicació de celebració del 25è aniversari El Price dels poetes. 25 anys 1970-1995
(Riera et al. 1995). Durant els anys cinquanta la poesia realista i social emer-

girà en les lletres catalanes i a poc a poc ocuparà, ja als seixanta, el centre

del sistema poètic. Algunes de les primeres manifestacions en aquesta di-

recció són de mitjans de la dècada, amb llibres significatius com La Rambla
de les flors, de Jordi Sarsanedas (1954), i Poemes de la nit (1955) de Joaquim
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Horta. Alguns llibres d’autors «seniors», publicats el 1960, i utilitzats hàbil-

ment pel tàndem Castellet-Molas entre altres, confirmen la vigència dels

plantejaments realistes i compromesos: La pell de brau de Salvador Espriu i

Vacances pagades de Pere Quart. Un fet casual ha estat interpretat com a de-

terminant: la mort de Carles Riba el 1959, que és considerada de forma

unànime com a data emblemàtica en la liquidació dels plantejaments post-

simbolistes. El 1963 apareix l’antologia Poesia catalana del segle xx, a càrrec

de Josep M. Castellet i Joaquim Molas, el pròleg de la qual estableix les ba-

ses programàtiques del que s’ha anomenat «realisme històric», ampliat el

1965 amb els assaigs de Poesia, realisme, història (Castellet 1965). La renova-

ció (o afebliment?) dels sistemes repressius de la dictadura promociona una

major llibertat d’expressió, sempre controlada per la censura agressiva, que

exerceix fins al final de la dictadura. Autors d’altres àmbits del domini lin-

güístic semblen confirmar la difusió dels plantejaments realistes, com ho

confirmen els casos del valencià Lluís Alpera o del mallorquí Miquel Bauçà.

L’operació realista entrà en crisi amb la irrupció d’una nova lleva d’es-

criptors, nascuts desprès de la Guerra Civil, que, en sintonia amb planteja-

ments estètics d’altres sistemes literaris, qüestionen el mesellisme del mar-

xisme ortodox i les implicacions d’una estètica compromesa només amb

qüestions socials i no literàries. Gabriel Ferrater té un paper en la renovació

com a autor allunyat del realisme militant. Alguns autors mantenen la vi-

gència del realisme, com Vicent Andrés Estellés amb Llibre de meravelles
(1971) o Miquel Martí i Pol amb La fàbrica (1972). Els autors de la nova mo-

dernitat dels anys seixanta són joves com Pere Gimferrer, que ocupa un lloc

distingit com un dels artífexs del canvi estètic en la lírica catalana amb Els
miralls (1970), a més de Francesc Parcerisas, Narcís Comadira, Maria Mercè

Marçal, Miquel Desclot, Josep Piera, Salvador Jàfer, Joan Navarro o Marc

Granell. El canvi fonamental serà l’èmfasi en els aspectes individuals, el nou

interès pel simbolisme i el surrealisme o la voluntat d’experimentar amb les

possibilitats expressives de l’idioma. Poetes que l’estètica realista havia mar-

ginat, com Riba, Carner, Foix o Brossa, seran considerats «models» per

aquesta nova lleva.

L’estudi de la poesia dels anys seixanta va quedar condicionada per la re-

acció antirealista dels setanta, de la qual només se’n van salvar Gabriel Fer-

rater, Estellés i, més tard, Joan Vinyoli. Els primers i més notables estudis

sobre la poesia realista es van fer a Mallorca i València. Joan Mas i Vives pu-

blicà un extens estudi sobre la poesia dels anys seixanta (Mas i Vives 1982);

una antologia de Lluís Alpera (1966) dóna fe de l’interès pels plantejaments

realistes a València, antologia que posteriorment amplia (Alpera 1990,

1995). Enric Balaguer en publicà una altra amb més perspectiva històrica.

En el pròleg, Balaguer analitzava els components ideològics a través dels set
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punts programàtics de l’antologia Poesia catalana del segle xx, tot indicant

el caràcter menys literari i més ontològic com a forma d’entendre el paper

de l’home en el món (Balaguer 1987). El mateix autor i Broch van escriure

un primer estudi de Poemes, una de les publicacions cabdals per a la difusió

de la poesia realista (Balaguer i Broch 1988). Posteriorment, en els anys no-

ranta s’han impulsat un seguit d’estudis a les universitats barcelonines. Jau-

me Aulet (1993) va encetar el tema en una conferència en la qual feia un re-

pàs classificatori de la poesia entre 1960 i 1988. Aulet també ha estudiat la

reacció a la proposta estètica realista i el programa d’actuació a través de la

poesia (Aulet 1995a) i l’evolució del «realisme històric», distingint unes cu-

rioses etapes de «programació» del moviment (1959-1964) i de «desprogra-

mació» (1964-1969)[Aulet 1995b]. En un estudi posterior ha fixat l’any 1972
com un moment de canvi significatiu. Ho relaciona amb la mort de Ferra-

ter, la consolidació de Gimferrer, Parcerisas i Comadira, l’aparició del grup

de «Llibres del Mall», en particular de l’obra de Xavier Bru de Sala i Ramon

Pinyol, i la formació del grup entorn de la revista Tarotdequinze (Aulet

1997). Aquest historiador ha estudiat també els diversos usos del realisme:

des de la malfiança que despertà l’interès polèmic per la poesia social susci-

tat per l’antologia de Castellet i Molas en autors com Joan Triadú o Albert i

Marià Manent, fins a la diversa interpretació del concepte per part d’autors

com Francesc Vallverdú o Lluís Alpera (Aulet 2000). Posteriorment Bala -

guer, amb més distància crítica, ha plantejat un utilíssim panorama global

en el qual analitza la maniobra de Castellet i Molas, la relació amb el movi-

ment de la Nova Cançó i els mecanismes més importants: prosaisme i hu-

mor (Balaguer 2000). Aquests estudis es complementen amb el de Francesc

Calafat (1997), que ha explicat com la poesia supera el realisme pel recurs al

model surrealista, o el de Just Arévalo (1996), que ha estudiat la revista

Nous Horitzons, en especial les fases de «programació» (1960-1964) i «des-

programació» (1965-1968), i el paper de la revista com a plataforma d’ex-

pressió i de difusió de la poesia realista i social.

Abans de la influent antologia de Molas, Joan Fuster (1956) n’havia pu-

blicat una altra de la poesia valenciana, en la qual s’allunyava de preten-

sions «històriques» i «crítiques» i es limitava a presentar un «panorama»,

reflex «amb fidelitat notarial» del conjunt de la poesia del segle xx fins al

1950. Després de l’antologia de Castellet i Molas, se n’han publicat d’altres

que ressegueixen amb l’orella parada al present els canvis més significatius.

Les més importants són les d’Altaió i Sala-Valldaura (1980) i Marco i Pont

(1980). Altaió i Sala-Valldaura van fer una anàlisi dels canvis poètics en els

anys seixanta i setanta. Antologaren més de cinquanta poetes, i pararen

atenció a la vivacitat de la situació poètica al País Valencià, ja que onze dels

poetes que incorporen al recull són valencians. Constataven també l’impac-
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te de la creació de noves infraestructures editorials com ara Tres i Quatre o

Llibres del Mall, o dels festivals poètics. Organitzaren la tria seguint el crite-

ri apriorístic d’aparellar els poemes segons el grau de proximitat al món re-

ferencial o sígnic, per després ordenar-los des dels de caràcter més regressiu

als més progressius. Joaquim Marco i Jaume Pont, en publicar La nova poe-
sia catalana: estudi i antologia, van fer una tria, com deien ells mateixos, «a

gust dels antòlegs», a partir del mestratge de Gabriel Ferrater i la substitu-

ció de criteris realistes per altres de més formalistes: «El que ha canviat és la

funció de la poesia, més lligada al llenguatge, a la creació de mons perso-

nals, i especialment atreta per la tradició poètica de l’avantguarda com a

conseqüència del desencantament envers els temes poètics anteriors» (Mar-

co i Pont 1980), que reduïen a dotze característiques comunes. La intenció

era mostrar els quinze poetes més consolidats, amb una obra extensa. In-

cloïen noms que el temps i l’obra publicada ha confirmat: Feliu Formosa,

Marta Pessarrodona, Narcís Comadira, Salvador Oliva, Francesc Parcerisas,

Pere Gimferrer, Josep Piera, Ramon Pinyol, Josep Albertí, Joan Navarro,

Xavier Bru de Sala, Miquel Desclot, Maria-Mercè Marçal, Miquel de Palol i

Marc Ganell.

A banda d’aquestes antologies se’n poden esmentar d’altres que amplien

o matisen la valoració de conjunt. Amadeu Fabregat (1974) proposà amb

Carn fresca. Poesia valenciana jove un realisme que pot «reeixir al País Va-

lencià amb vastes possibilitats de futur» i que exagerava la vertadera influ-

ència inicial d’aquesta posició. Aquesta antologia fou ampliada, amb altres

criteris, per la d’Enric Ferrer, Literatura i societat. País Valencià segle xx
(Ferrer 1981), i també per l’antologia d’Antònia Cabanilles (1985), la qual té

una introducció informativa i atenta a la teoria de la literatura contempo-

rània. A diferència d’altres experiments anteriors, reclamava que els poetes

no podien ser estudiats d’acord amb uns criteris previs a l’anàlisi i evolució

de l’obra d’un autor, i que evidentment calia tenir sempre present la seva

època. Els criteris que seguí Cabanilles van ser fonamentalment cronològics

i editorials: va seleccionar poetes que començaren a publicar entre 1973 i

1980 i seleccionà aquells que havien publicat almenys dos llibres de poemes.

Deu anys més tard Dolors Oller va distingir dues característiques per a un

grup d’escriptors que incloïa Blai Bonet, Miquel Martí i Pol, Feliu Formosa,

Joan Margarit, Miquel Bauçà, Marta Pessarrodona, Narcís Comadira, Anto-

ni Marí, Francesc Parcerisas i Pere Gimferrer: la clara inflexió europea en la

recerca d’un llenguatge i unes formes, i la consciència de llibertat estilística

(Oller 1996). El canvi ja havia estat destacat, entre altres, per Enric Sullà

(1974), el qual presentava com a «poesia de transició» la de poetes com Co-

madira, i com a «nova poesia» la de Gimferrer, Pinyol, Albertí i altres de

més joves, amb un èmfasi especial en l’autonomia del discurs literari. Josep
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Iborra (1977 i 1978) va estudiar i classificar la poesia valenciana dels setanta,

organitzant-la en tres direccions: «bruixots» o «alquimistes», poetes que

«tracten de transmutar la realitat operant sobre el llenguatge», els que «s’es-

forcen per esquivar la realitat transfigurant-la en la substància verbal del

poema», i els qui «se centren en la seva circumstància personal, íntima, el

significat exaltant de la qual volen xifrar en el poema». Una altra antologia

destacable és la que va fer Guillem Soler de la poesia a les Illes Balears (So-

ler ed. 1985-1987). Altres crítics han traçat les línies generals de la poesia d’a-

quests anys. Dolors Oller (1982), parant atenció a la condició postmoderna,

esmenta l’allunyament dels dictats de la modernitat, trencant amb l’avant-

guarda històrica, i el fet que la poesia té una voluntat de crònica des de l’e-

moció i la solidaritat. Lluís Messeguer (2000) ha estudiat el caràcter de re-

flexió metafísica i metaliterària de la poesia dels anys setanta. La caracterit-

za «com a activitat de coneixement, com a procés d’emoció a partir de

l’experiència i com a intel·lectualització de les capacitats del llenguatge lite-

rari», amb una voluntat «d’identificació entre subjecte i objecte, entre jo i

llenguatge, entre individu i realitat».

Isidor Cònsul (1995b) ha bastit una útil panoràmica de conjunt, en la

qual repassa els noms i els llibres dels autors ja consagrats o els que comen-

çaren a publicar entre 1968 i 1992. Dominic Keown (1996) ha analitzat (o

més exactament, denunciat) les limitacions i sorpreses de moltes d’aquestes

antologies. El problema fonamental, segons aquest crític, és que, en mots de

T. S. Eliot, parlen del que «hauria de fer la poesia i no del que fa o ha fet».

Alguns monogràfics de revistes complementen la tasca de les antologies. És

útil, sobre la poesia valenciana dels setanta, el monogràfic de L’Aiguadolç
(2002), amb textos sobre Josep Piera, Teresa Pascual, Joan Navarro, Vicent

Salvador, Gaspar Jaén, Marc Granell, Antoni Prats i Antoni Ferrer. La poe-

sia realista a Mallorca ha estat estudiada per Rosselló Bover a partir del

grup entorn de la col·lecció «La Sínia»: Guillem Frontera, Jaume Pomar, Jo-

sep Melià i Francesc Barceló, malgrat que reconeix que van tenir una con-

tribució relativa al moviment realista (Rosselló Bover 2000).

Un grup de poetes començaren a escriure en temps del realisme històric,

però s’atansaren a una versió de la poesia de l’experiència, entre altres: Fe-

liu Formosa, Joan Margarit, Lluís Alpera, Jordi Pàmies, Miquel Bauçà i Eu-

dald Puig. Aquests són escriptors de gran vàlua, els quals, en general, no

han despertat més interès crític que les habituals ressenyes periodístiques.

Malgrat tot, Jordi Llavina (1992) ha preparat una antologia escolar que in-

clou alguns d’aquests poetes, un camí que també han seguit altres antolo-

gies més recents preparades per Jordi Balcells i Albert Roig (1992) i per Xa-

vier Lloveras i Albert Roig (2003). Disposem, a més, de lectures molt minu-

cioses de la poesia de Jaume Pomar, Miquel Àngel Riera i Miquel Bauçà
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(Arbona 2002, 2004). Un cas especial és el de Màrius Sampere, que ha rebut

l’atenció de Vicenç Llorca. Aquest crític ha fet una reivindicació de la poesia

de Sampere en un estudi que, malgrat el títol, L’obra poètica de Màrius
Sampere (assaig de revisió del realisme històric), no és una revisió del «realis-

me històric» (Llorca 1989). Màrius Sampere (Barcelona 1928) va tenir una

difusió irregular. Va guanyar el premi Carles Riba de l’any 1963 amb L’home
i el límit, però el llibre no va ser publicat fins el 1968. A finals del segle xx va

començar a entrar en els circuits de difusió, amb un reconeixement del pú-

blic i amb premis com el Crítica Serra d’Or per Subllum (2000), o el Premi

de la Crítica, el Ciutat de Barcelona i el Nacional de Cultura per Les immi-
nències (2002). Fou inclòs en l’antologia digital Dotze sentits (Berenguer i

Subirana 1996) i fou objecte d’una antologia personal (Sampere 1999). En

opinió de Llorca, a l’inici Sampere es planteja la condició humana com una

situació sartriana en el món després d’una caiguda des del mite etern del

paradís del cristianisme, que després amplia amb el gust pel mitològic i vi-

sionari. Així expressa una visió del món vitalista, acceptant el flux temporal

de la realitat dinàmica, amb una profunda preocupació religiosa. En el

volum col·lectiu fruit d’un simposi, Pere Ballart examinà la poètica de Sam-

pere («Sobre la ‘pura follia’ lírica de Màrius Sampere»), apuntant que en

aquest escriptor el poema neix «instal·lat en la categoria, en la declaració

(literal o figurada, però força explícita) d’un tema d’abast immediatament

col·lectiu, existencial, que més endavant pot tenir alguna o diverses concre-

cions particulars» (Abrams i Adell ed. 2008).

Narrativa

La narrativa experimentà un desenvolupament notable en aquest període, i

fou el gènere que més es beneficià de les transformacions en el mercat dels

anys seixanta. Progressivament la poesia ocuparà una posició més secundà-

ria, superada en gran part la situació resistencialista de la immediata post-

guerra, que en feia un gènere literari privilegiat. L’adveniment d’alguns es-

criptors de gran impacte mediàtic, com Baltasar Porcel, Terenci Moix, Joan

Francesc Mira; la conquesta d’espais per a les escriptores, amb algunes con-

tribucions certament notables, com M. Antònia Oliver, Montserrat Roig o

Maria Barbal, també va contribuir a la modificació del pes que havia tingut

la narrativa en les dècades anteriors.

L’estudiós que ha dedicat més atenció al problema del realisme en la

narrativa és Vicent Simbor. S’ha preocupat per definir l’etiqueta «realisme

social», diferenciada del neorealisme, i n’ha analitzat aspectes tècnics (monò -

leg interior) i de compromís aplicats a la novel·la catalana (Simbor 2000).

Ha estudiat també la connexió entre autors catalans (Josep M. Espinàs, Es-
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tanislau Torres, Joaquim Carbó i Víctor Mora) i el neorealisme italià (Sim-

bor 2002). Els estudis sobre la qüestió els ha recollit en un llibre en el qual

revisa el realisme històric des del rigor metodològic, i el situa en un context

internacional (neorealismo italià i portuguès, realismo social espanyol), estu-

diant la influència de Sartre i l’exigència del compromís progressista de

l’escriptor amb la seva societat i dedicant també una atenció especial al

problema de la censura. El llibre de Simbor (2005) va més enllà d’una mera

discussió del realisme en la novel·la i lamenta l’actitud negativa i desqualifi-

cadora envers el realisme històric. És un estudi de conjunt de l’aportació

catalana a un moviment literari que fou molt important a Europa en els

anys posteriors a la Segona Guerra Mundial. En aquesta mateixa línia, Ros-

selló Bover (2002) ha estudiat la influència del realisme històric en la narra-

tiva de les Illes Balears a propòsit de Blai Bonet i Baltasar Porcel, en clau del

«tremendismo» de Cela. Un repàs molt complet, que cobreix tot el domini

lingüístic, ha estat preparat per Fidel Alonso González, amb atenció a l’in-

fraestructura editorial i els premis literaris (Alonso 2004).

Durant la dècada dels setanta, a remolc d’actituds postmodernes, es

constata un sorgiment de la novel·la de gènere: la novel·la històrica, la no-

vel·la de detectius (també anomenada «negra»), l’eròtica, impulsada pel

col·lectiu «Ofèlia Dracs». Aquest col·lectiu, del qual van formar part, en els

diversos moments d’existència, Josep Albanell, Margarida Aritzeta, Jaume

Cabré, Assumpció Cantalozella, Joaquim Carbó, Miquel Desclot, Joana Es-

cobedo, Jaume Fuster, Isidre Grau, Josep M. Illa, Quim Monzó, Maria-An-

tònia Oliver, Carles Reig, Joan Rendé, Xavier Romeu, Josep-Lluís Seguí,

Antoni Serra, Joaquim Soler, Roser Vernet i Vicenç Villatoro, va publicar

volums de literatura eròtica (Deu pometes té el pomer, 1980), de terror (Lo-
vecraft, Lovecraft!, 1981), policíaca (Negra i consentida, 1983) i de ciència-

ficció (Essa efa, 1985). Hi va haver també un augment considerable de no-

vel·les d’ambientació històrica. Vicent Simbor (1997) les ha caracteritzat des

d’una perspectiva teòrica, parant especial atenció als casos de Josep Lozano

i Joan Perucho, paradigmàtics de la fidelitat al fet històric i del joc amb la

història. Es produeix també una autèntica explosió en el conreu de la nar-

rativa breu, un gènere impulsat, en part, per l’èxit de Pere Calders a partir

de la versió teatral que va fer Dagoll Dagom d’alguns contes seus (Antavia-
na, 1979) i de la irrupció de Quim Monzó. Les traduccions, que havien estat

en els anys de la postguerra (per raons de mercat i de censura) molt limita-

des, ara, com durant el primer terç del segle xx, col·laboren de nou a crear

un espai de professionalització per a alguns escriptors, i permeten la difusió

de la literatura estrangera, clàssica o contemporània, en català. Una traduc-

ció significativa fou la d’Ulisses de James Joyce a càrrec de Joaquim Mallafrè

(1981). Edicions 62 i Proa, entre altres, participen de manera molt activa en
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aquest fenomen amb la traducció de títols importants de la narrativa con-

temporània.

En els últims anys hi ha hagut esforços per contextualitzar els fenòmens

literaris catalans. La perspectiva diguem-ne internacionalista que ja existia

en els millors estudis de Jordi Rubió, Martí de Riquer, Antoni Comas, Josep

M. Castellet i Joaquim Molas, s’ha vist reforçada amb l’impuls que han re-

but els estudis de comparatística a partir dels anys noranta. Així s’han orga-

nitzat reunions científiques d’estudi sobre narrativa breu (Alonso, Bernal i

Gregori ed. 1998) o el Realisme i compromís en la narrativa de la postguerra
europea (Bernal i Gregori ed. 2002). També alguns crítics han detectat la re-

vifalla d’un debat entre narrativa «rural» i «urbana», que, justament, consi-

deren fora de lloc i superat (Martínez-Gil 1991).

Un dels primers intents d’ordenar el panorama de la narrativa de la re-

vulsió cosmopolita fou l’antologia de narradors preparada per Jaume Martí

i Olivella, Carme Rey i Grangé i Albert Porqueras-Mayo, que incloïa autors

nascuts entre 1940 i 1952, caracteritzats per temes, motius i tècniques que

demostren el mestratge dels grans noms de la narrativa breu de la tradició

internacional (Kafka, Joyce, Borges) i local (Rodoreda, Espriu, Pedrolo,

Capmany), amb notes de decadentisme, lirisme, barreja de primera i terce-

ra persones, les transmutacions, «transmigracions» i metamorfosis; un fer-

vent compromís de renovació i d’originalitat, rebuig dels principis del món

burgès i manifestació del poder de la imaginació i l’experimentalisme

(Martí, Rey i Porqueras-Mayo ed. 1980). Àlex Broch ha estudiat els cicles

narratius a partir de criteris psicològics, sociopolítics i culturals com ara les

novel·les «del cicle familiar i social» (Maria Antònia Oliver, Baltasar Porcel,

Montserrat Roig, Pau Faner), o les que anomena de fugida i retorn o el mi-

te «del nord enllà» (Oriol Pi de Cabanyes, Jordi Coca, Quim Monzó, Isa

Tròlec). També ha destacat altres factors aglutinadors, com el turisme com

a nou fenomen social, l’educació sentimental, camp i ciutat en la societat

valenciana, la novel·la política o l’oposició al sistema, el mite de la destruc-

ció social, la dona com a personatge, la fi de la progressia o la novel·la del

desencís (Broch 1980). Montserrat Palau (1984) ha matisat els canvis que

detecta en els anys vuitanta: la importància de la imaginació per fugir cap a

altres èpoques en la novel·la històrica o de ciència-ficció, o el recurs a la no-

vel·la policíaca; i l’experimentalisme com a recurs formal. Francesc Calafat

(1992) va establir una classificació de la narrativa dels anys setanta segons

un criteri de territorialitat: crònica d’una educació sentimental, que narra la

relació i l’enfrontament de l’individu amb l’entorn (Terenci Moix, Mont-

serrat Roig, J. F. Mira, Gabriel Janer i Manila i Guillem Frontera); els autors

mallorquins que escriuen novel·les de llinatges familiars i microestructures

espacials i que incorporen elements màgics i meravellosos; els novel·listes
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més radicals, valencians, que tradueixen en literatura una heterodòxia vital

amb un rebuig de la societat establerta i posen èmfasi en el trencament de

la frontera entre gèneres, el barroquisme que deforma la representació, la

teatralitat i la recreació de la gestualització.

Estudiosos valencians com Vicent Salvador i Adolf Piquer han presentat

un panorama útil dels escriptors més rellevants en el període, subratllant

les línies generals i recollint ressenyes de les obres més significatives. Es

fixen en la creació d’un mercat i unes condicions mínimes de professiona-

lització dels escriptors i en l’activació de les interrelacions literàries entre les

diverses àrees del domini català i la superació de la dicotomia entre novel·la

dels orígens i experimental (Salvador i Piquer 1992). Aquest volum és com-

plementat per un capítol en una monografia general de Ferran Carbó i Vi-

cent Simbor (1993). Malgrat fer una relativament útil distinció entre anys

«setanta» i «vuitanta», introdueixen una sèrie de propostes esteticoliterà-

ries: antinovel·les, aprofundiment del model tradicional, crònica testimo-

nial. La novel·la més important és la d’Amadeu Fabregat, Assaig d’aproxi-
mació a «Falles Folles Fetes Foc» (1974). Simbor i Carbó afirmen que en els

anys vuitanta l’experimentalisme perd força en favor de la narrativa de gè-

nere i sorgeixen nous autors, entre els quals destaquen Joan Francesc Mira i

Ferran Torrent. Un altre bon complement és el llibre de Josep Iborra, La
trinxera literària, en especial pel que fa a l’anàlisi de la narrativa (Iborra

1979 i 1986). Iborra fa un repàs de la narrativa a València i n’analitza les

mancances, de llengua i públic, per indicar l’any 1974 com el moment d’in-

flexió, amb la publicació de les novel·les de Mira i Fabregat. Considerava

que la novel·la era símptoma de la crisi dels temps, més que no pas testimo-

ni. La crítica coincideix a afirmar que Assaig d’aproximació a «Falles Folles
Fetes Foc» és una de les novel·les més significatives dels anys setanta. Joan

Oleza ha indicat que és una novel·la que s’aproxima a l’assaig. De fet, la no-

vel·la esdevé un discurs sobre una història-discurs, la qual cosa li permet de

lliurar-se a l’obsessió del llenguatge (Oleza 1984). Isidor Cònsul (1997) ha

compilat un útil resum de tendències dels anys 1970-1995, que abasta el

conjunt del domini lingüístic, i que inclou l’herència textualista, les cròni-

ques generacionals, geografies mítiques, la novel·la històrica, formes del re-

alisme, l’aventura inspirada vagament en Tolkien i altres autors afins.

Josep M. Llompart va publicar un recull d’articles fonamentals sobre la

situació de la narrativa a les Illes, amb parcial atenció als primers llibres de

Llorenç Villalonga, Antònia Vicens, Gabriel Janer Manila, Miquel Àngel

Riera i Maria Antònia Oliver (Llompart 1992). Disposem d’un bon mono-

gràfic sobre la narrativa mallorquina dels anys setanta (Arnau et al. 1998),

que es complementa amb un valuós estudi del factor d’insularitat en la nar-

rativa balear junt amb unes reflexions dels escriptors vius més significatius.
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Sebastià Perelló estudia el concepte d’insularitat des d’una perspectiva de

comparatista, i Pilar Arnau fa un repàs de la problemàtica «insular» a partir

dels anys setanta (novel·la de gènere, novel·la històrica) i des d’una pers-

pectiva tematològica ressegueix el motiu en els narradors més importants.

El contrast és entre les visions del segle xix i el xx: l’illa vista pels estrangers

o qüestionada pels locals (Pons i Sureda ed. 2004). Montserrat Palau (1986)

ha estudiat la narrativa al camp de Tarragona en el període 1939-1985. Mal-

grat la brevetat, és un bon recull d’articles de caràcter enciclopèdic que pre-

senta la geografia dels principals autors en prosa des d’una perspectiva tar-

ragonina. Aproximació a la narrativa valenciana és útil com a repàs de la

narrativa a València des dels inicis (Jaume I) fins als anys vuitanta i noranta

amb atenció a la novel·la de gènere. El llibre conté una suggeridora anàlisi

teòrica sobre la varietat temàtica, la narrativa de gènere (eròtica i policíaca,

juvenil i infantil, novel·la històrica), la problemàtica de la llengua (l’escrit i

l’oral, el text i el lector) i un repàs dels problemes de la crítica literària («El

difícil art de criticar») [Piquer 1994]. Hi ha també un estudi que analitza les

transformacions en la narrativa del període des de la perspectiva del conte,

a partir dels llibres guanyadors del premi Víctor Català (Bou 1978). Altres

estudis analitzen qüestions temàtiques des d’una perspectiva arquetípica

com l’aventura de l’heroi, la crida, el descens als inferns o la possessió dels

dos mons, en novel·les de Jaume Fuster, Guillem Frontera i Oriol Pi de Ca-

banyes (Sullà 1975). Pilar Arnau (1999) ha estudiat l’impacte del turisme en

l’obra de set narradors mallorquins dels anys setanta. Víctor Martínez-Gil

(2004) ha estudiat les tendències experimentals, que aplega sota l’apel·latiu

de textualisme i el concepte d’hipertext aplicat a obres literàries dels anys

setanta (Fabregat, Mesquida, etc.). Analitza les diferents tendències i els

canvis en les tècniques i el tractament dels temes. Aquests treballs són com-

plementats i ampliats en profunditat pels de Margalida Pons i el seu grup

d’investigació sobre «Teoria i pràctica de la narrativa experimental catalana

(1970-1985)». Els últims llibres del grup dediquen atenció a les formes i

condicions de la narrativa experimental i a l’ús de la intertextualitat (Pons,

M. coord. 2007; Pons, M. ed. 2007; Arnau 2008).

Teatre

L’activitat teatral entre 1959 i 1991 està marcada pels intents de creació d’un

teatre nacional a partir dels grups independents i, després del 1975, amb el

suport institucional. Moltes de les iniciatives del teatre independent, allu-

nyades del teatre espanyol comercial, professional i/o «oficial» del moment,

tingueren l’origen en l’Agrupació Dramàtica de Barcelona (establerta el

1955 per Ferran Soldevila, amb un divers grup d’artistes), el Teatre Viu (creat
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el 1956 per Ricard Salvat, Miquel Porter i Elena Estellés) i l’Escola d’Art

Dramàtic Adrià Gual, que havien fundat Salvat i Maria Aurèlia Capmany el

1960. En aquests nuclis es formaren Josep Anton Codina, Albert Boadella i

Carme Serrallonga, entre d’altres. Aquests grups en particular van contri-

buir a una renovació i revivificació de l’escena, introduint sobre els seus es-

cenaris, en llengua catalana, les tendències dominants del teatre internacio-

nal del segle xx. Salvat, per exemple, fou decisiu en la introducció de Brecht

a Catalunya (Salvat 1990). Ramon X. Rosselló (2000a) ha estudiat la recep-

ció dels models de teatre èpic i de teatre-document, que van ser decisius

per renovar el teatre dels anys seixanta i setanta.

Entre les altres empreses del teatre independent hi havia el Grup de Tea-

tre Independent (GTI) del CICF, dirigit per Francesc Nel·lo i Feliu Formo-

sa. Així mateix funcionaren el Centre d’Estudis Teatrals d’Horta, dirigit per

Josep M. Montanyès i Josep M. Segarra, i l’Escola de l’Orfeó de Sants, que

dirigia Josep Casalí. L’any 1967, el Grup de Teatre Independent fou l’inicia-

dor de l’operació «Off-Barcelona», de costat amb grups com Bambalinas,

TEC, Gogo, El Camaleón i El Paraigua Groc. Els grups comarcals iniciaren

esforços de coordinació amb les reunions que es feien a Torrelles del Llo-

bregat. Els primers estudis del període són els de Jordi Arbonès (1973),

Agustí Blanes (1967) i Xavier Fàbregas (1969 i 1972). Enric Gallén (1993) és

autor d’un repàs molt exhaustiu de les activitats teatrals fins a inicis dels

anys noranta, que es complementa amb els textos editats en anglès per Da-

vid George i John London (1996).

L’estrena d’Una vella, coneguda olor de Josep M. Benet i Jornet, el 1964,

significà un moment important, l’arribada d’una nova tradició i/o «genera-

ció» renovadora d’escriptura teatral a Catalunya. Guanyadora del premi Jo-

sep M. de Sagarra, l’obra de Benet ofereix un retrat autèntic, realista de la

vida dels patis interiors d’un barri barceloní de classe obrera. Jordi Teixi-

dor, un dels fundadors del grup de teatre independent El Camaleó (1963),

guanyaria el premi Josep M. de Sagarra del 1968 amb El retaule del flautista,

obra de protesta social de caire èpic-brechtià, estrenada a l’Aliança del Po-

ble Nou (1970) i després al Teatre Capsa (1971), on tindria un èxit en circuit

comercial de més de mil representacions consecutives. L’estrena d’El retaule
del flautista era una confirmació de l’existència d’un grup d’autors joves

que volien fer un teatre compromès que trenqués, per exemple, amb la poe-

sia dramàtica de Josep M. de Sagarra, amb l’absurdisme de Manuel de Pe-

drolo o bé amb el surrealisme de Joan Brossa. Coincidí amb el nomena-

ment, el 1970, d’Hermann Bonnín com a director de l’Institut del Teatre de

la Diputació de Barcelona, la qual cosa féu possible una nova etapa en la

formació dels professionals de les arts escèniques. Els esforços de renovació

també van tenir un suport en una promoció de nous crítics com ara Joan
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Anton Benach, Joan Castells, Joaquim Vilà, Joan de Sagarra, Vicent Bernat,

Kim Vilar i Gonzalo Pérez de Olaguer.

Els premis de teatre van contribuir a la difusió dels autors joves: l’es-

mentat Josep M. de Sagarra, el Ciutat de Sabadell, el Ciutat de Granollers,

el Ciutat d’Alcoi, el Born i l’Ignasi Iglésias (Gallén 2001). El Festival de Tea-

tre de Sitges, que dirigia Ricard Salvat entre 1977 i 1986, va ser també un es-

tímul per a autors i companyies. Joan Castells (1975) ha estudiat els premis

de teatre en el període 1963-1973. Malgrat aquests senyals de canvi, als anys

setanta es produí un ambient poc propici per a la dramatúrgia textual en

català i, per tant, per als dramaturgs de l’anomenada «generació del Premi

Sagarra» (altrament dita la «generació dels anys 70»). Mentre que la censu-

ra lingüística de l’època de la dictadura era un impediment a l’evolució del

teatre de text, la situació fou exacerbada per la tendència contemporània

europea (i occidental) de reduir el paper —i així, la potència prescriptiva—

de la paraula dintre del context de la posada en escena. Aquesta tendència

arribaria al seu moment d’expressió més intensa a Catalunya durant els

anys seixanta i setanta, amb la gènesi d’un seguit de grups teatrals «inde-

pendents», d’inclinacions avantguardistes i concepció comunitària. Privile-

giaven la figura del director, modificant la seva concepció del fenomen tea-

tral i proposant alternatives al teatre d’autor (Camps 1988). S’inicià, doncs,

l’època del teatre-espectacle, del «teatre visual», dels «muntatges», en part

el resultat d’un influx de visites de grups estrangers. Com recorda Xavier

Fàbregas, l’any 1967 visitaren Barcelona grups com el Piccolo Teatro de Mi-

là, el Théâtre Atelier de Ginebra o l’ambulant Living Theater, que represen-

tà l’Antígona de Brecht. També es comencen a conèixer amb profunditat les

teories expressives del director polonès Jerzy Grotowski i el seu «teatre po-

bre». Pere Planella en fou un dels principals responsables, amb la represen-

tació d’Èdip, rei (1971). Aquestes visites i contactes influïren en la concepció

de l’espai escènic; és a dir en la utilització d’escenaris (centrals, giratoris,

«trobats» i, en general, polivalents) que oferien alternatives a l’escenari a la

italiana, segons les necessitats de cada espectacle. S’inclinava cap a una con-

cepció global de la posada en escena, en la qual el cos i els objectes adqui-

rien un significat en ells mateixos.

Entre els grups que protagonitzaren la renovació del panorama teatral,

Els Joglars, fundat el 1962 per Albert Boadella, Anton Font i Carlota Solde-

vila, es troba entre els millors exponents d’aquests canvis. Crearen un llen-

guatge visual de l’espectacle, basat en el gest, el moviment i la imatge (Abe-

llan 1982 i 2002; Racionero i Bartomeus 1987). Teresa Calafell i Joan Baixas

fundaren el 1969 els Putxinel·lis Claca, que van passar de la recuperació del

titella clàssic a una investigació sofisticada: Mori el Merma i L’Atlàntida.

Comediants, col·lectiu fundat per Joan Font a partir de l’any 1971, fou tam-
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bé un dels grups més innovadors, per la seva concepció d’un teatre basat en

la festa popular mediterrània, que s’aprofita de recursos expressius insòlits

—capgrossos, correfocs, jocs de carrer, música d’orquestrina, cercaviles, re-

vetlles, etc.—, i ho converteixen en espectacles com Non plus plis (1972),

Plou i fa sol (1976) i Sol solet (1978) [Saumell 1990]. Altres grups notables

van ser La Gàbia de Vic, dirigit per Lluís Solà, amb la col·laboració de Joan

Anguera, o El Globus de Terrassa, que dirigí Feliu Formosa. Dagoll Dagom

fou fundat per Joan Ollé el 1974. El 1978, amb un nou equip, dirigit per Joan

Lluís Bozzo i Anna Rosa Cisquella, el grup inicià una línia molt original:

primer, amb Antaviana (1978), espectacle sobre textos de Pere Calders, i

després una sèrie d’obres de teatre musical, amb una finalitat més comer-

cial, però mantenint un alt rigor: La nit de Sant Joan (1981), Glups! (1983),

l’adaptació d’El Mikado (1986) o Mar i cel (1998/2004). Xavier Fàbregas ha

analitzat l’impacte del teatre independent (Fàbregas 1987).

Amb l’arribada de la democràcia, alguns d’aquests grups desaparegue-

ren i altres (com els Joglars i Comediants) es convertiren en companyies

professionals consolidades. També naixeren companyies noves, com Sèmo-

la Teatre, La Fura dels Baus, El Tricicle, Vol-Ras i La Cubana (Saumell 1996 i

1998; Feldman 1998; Ragué-Arias 1990-1991); però, les oportunitats per a la

figura del dramaturg seguien sent escasses. Es tracta d’una situació parado-

xal, ja que en aquest moment d’oportunitats mínimes, la quantitat de nous

dramaturgs que emergiren fou nombrosa. El recull d’entrevistes amb au-

tors teatrals del 1976 d’Antoni Bartomeus, Els autors de teatre català: testi-
moni d’una marginació, conté una quarantena de noms pertinents a la ge-

neració del Premi Sagarra i a la generació anterior. Inclou: Albert Boadella,

Josep M Benet i Jornet, Rodolf Sirera, Jordi Teixidor, Ramon Gomis, Jaume

Melendres, Xavier Romeu, Francesc Barceló i Carles Reig. La gran majoria

dels autors dels 70, però, com sembla haver previst Bartomeus, restarien en

un estat de «marginació» respecte als escenaris i a la crítica (Ragué-Arias

1996; Batlle 2006). Com anota Gallén, en un dels pocs estudis d’aquesta ge-

neració en conjunt, l’àmplia llista d’autors teatrals emergents durant aques-

ta època, amb diversos lligams al teatre —alguns guardonats amb el Premi

Sagarra, altres no—, inclou Joan Abellan, Alfred Badia, Alexandre Ballester,

Xesc Barceló, Jordi Bergoñó, Jordi Bordas, Joan Colomines, Ramon Gomis,

Jaume Melendres, Terenci Moix, Manuel Molins, Baltasar Porcel, Josep Ma-

ria Muñoz Pujol, Carles Reig, Xavier Romeu, Rodolf Sirera, Joan Soler i An-

tich, Jordi Teixidor i Joaquim Vilà i Folch (Gallén 1985, 2005 i 2006). Els

uní, d’una banda, una aspiració de renovació estètica i ideològica del teatre

català de text i, de l’altra, un seguit de vincles i afiliacions amb el teatre in-

dependent que acabaren per esvair-se (Batlle 2006; Gallén 2006). Si bé l’ex-

periència del teatre independent contribuïa, com apunta Carles Batlle (2006),
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a la (auto)marginació d’aquests dramaturgs, també servia en molts casos

per alimentar les inclinacions cap a l’experimentació.

A les Illes Balears i, sobretot, al País Valencià es vivien fenòmens sem-

blants, a l’entorn d’iniciatives com les del Centre Experimental de Teatre i

d’autors com Rodolf Sirera. Existeix un estudi sobre el teatre a la ciutat de

València, amb especial èmfasi en obres de Joan Alfons Gil Albors, Vicent

Cardona i Rafael Villar (Carbó 2000), i una panoràmica general de trenta

anys (1968-1998) [Herreras et al. 2000]. Rosselló (2000b) també ha publicat

un recull d’assaigs sobre el teatre valencià de les últimes dècades. Rodolf Si-

rera, fundador —amb el seu germà Josep Lluís i altres— del grup El Rogle

(1972-1977), optaria a principis de la seva trajectòria per un estil brechtià

amb La pau (1973). Després, tot mantenint el seu sentit de compromís polí-

tic, es decantaria per unes formes més experimentals, postbrechtianes, amb

una obra clau de la transició: Plany en la mort d’Enric Ribera (1972). Aques-

ta «simfonia biogràfica», estructurada com un collage impressionista, amb

projeccions visuals i text en castellà i català, no arribaria a estrenar-se fins al

1977, al Festival de Sitges, sota la direcció de Joan Ollé. L’obra expressa les

preocupacions de Sirera amb qüestions d’identitat valenciana i amb el fu-

tur de l’escena teatral al País Valencià, on les condicions per a la figura del

dramaturg eren extremadament dificultoses (London 1996). Amb El verí del
teatre (1978), obra traduïda a múltiples idiomes i subtilment imbuïda de re-

ferències als sistemes dictatorials, Sirera explorà els límits de l’autenticitat i

de la teatralitat, una temàtica que tornaria a prendre forma en diverses obres

posteriors.

Un obstacle significatiu per als dramaturgs catalans, com explica el ma-

teix Sirera, sorgeix en relació amb el Teatre Lliure. Caracteritzat per l’origi-

nalitat dels seus muntatges i la seva difusió de teatre europeu, el Lliure (que

havia tingut un precedent en el Teatre de l’Escorpí) fou fundat com a socie-

tat cooperativa per Lluís Pasqual, Pere Planella, Fabià Puigserver i Carlota

Soldevila el desembre del 1976. La reivindicació del teatre de text en llengua

catalana fou una de les seves metes principals, i així, a l’inici programaren

temporades basades en la relectura i l’adaptació de clàssics del teatre inter-

nacional (Shakespeare, Schnitzler, Büchner, Txèkhov, Molière, Genet) i al-

gun de local (Rusiñol i Espriu) [Martí i Pol et al. 1987]. El Lliure, convertida

en entitat pública el 1988, arribaria a ésser una de les institucions més pres-

tigioses del paisatge teatral de Catalunya; tanmateix, els seus impulsors,

com el mateix Puigserver, que s’havia format a Polònia, optaven per privile-

giar el repertori teatral «universal», en lloc de recolzar i cultivar la drama-

túrgia autòctona.

Als darrers anys de la dècada dels setanta, Benet i Jornet, defensor afer-

rissat del teatre de text i de la figura de l’autor, s’involucrà en un polèmic
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enfrontament públic amb el Lliure, llançant una sèrie de crítiques respecte

a l’escassetat d’obres teatrals de fabricació catalana en la seva programació

(Sirera, R. 1981, 1996; Gallén 1985, 2001 i 2007) i publicant dins les notes in-

troductòries a la seva pròpia obra Descripció d’un paisatge (1979) unes pu-

nyents reflexions en defensa de la dramatúrgia textual. El mateix Rodolf Si-

rera tampoc no quedà curt en la seva reivindicació pública del teatre en

tant que gènere literari, publicant, per exemple, a les pàgines de Serra d’Or,

un article titulat «Les misèries de l’autor teatral» (1977).

Durant els anys 1976 i 1977 es fundà l’Assemblea d’Actors i Directors,

que, en lluita contra el sindicat teatral i l’ajuntament franquistes, es féu càr-

rec de la programació del Teatre Grec de l’estiu de 1976, amb la qual obtin-

gueren un notable ressò popular. A la tardor es produí una escissió (per raó

de l’adhesió o no a l’Assemblea de Catalunya) i es fundà l’Assemblea de

Treballadors de l’Espectacle, de tendència més oberta i dinàmica. Aquests

posaren en marxa l’Operació Born i arrendaren el Saló Diana, on presenta-

ren espectacles propis i de companyies estrangeres que visitaren Barcelona

(Bartomeus 1977).

Assaig

En l’assaig literari breu i d’actualitat dels anys seixanta sobresortiren autors

com Joan Fuster, Maria Aurèlia Capmany i Josep M. Espinàs, autors d’arti-

cles a la premsa que eren molt seguits i molts dels quals han estat publicats

en volum. L’assaig pur ha tingut una remarcable eclosió gràcies a premis

que el promocionaven: el Joan Fuster a València o el Josep Vallverdú a Llei-

da. En els panteixos finals de la dictadura o en els inicis de la democràcia

destacà l’assaig de caràcter polític i identitari i un tema relacionat, la

sociolingüís tica divulgativa. Llibres com el de Joan Fuster, Nosaltres, els valen-
cians (1962), generaren una petita tradició: Josep Melià, Els mallorquins
(Pons, D. 2005), Miquel Pueyo, Lleida: Ni blancs ni negres, però espanyols
(1984), entre altres. L’assaig del període ha estat molt poc estudiat. Només

l’antologia de Vicent Salvador (1985) n’ofereix una primera aproximació, i

l’estudi general de Jaume Medina (1988) aporta algunes dades de reflexió i

ordenació del panorama.

Els estudis literaris quedaren molt tocats després del 1939. Sense possibi-

litat de fer ensenyament en català de cap mena, secundari o superior, amb

un món editorial restringit, sense xarxes d’investigació, alguns universitaris

continuaren l’obra en la clandestinitat. Entre els crítics més notables es po-

den esmentar: Eduard Valentí i Fiol (1910-1971), Joan Triadú (1921), Miquel

Dolç (1912-1994), Josep M. Castellet (1926), Joan Ferraté (1924-2003) o Al-

bert Manent (1930). La història de la literatura ha comptat amb contribu-
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cions significatives gràcies a personalitats com Ramon Aramon i Serra

(1907-2000), Miquel Batllori (1909-2003), Martí de Riquer (1914), Josep Ro-

meu i Figueras (1917-2004), Joaquim Molas (1930), Antoni Comas (1931-
1981), Manuel Sanchis Guarner (1911-1981) i Ricard Blasco (1921-1994). Dis-

posem d’una excel·lent valoració de conjunt de les històries de la literatura

(Malé 2001).

La figura de Joan Fuster (estudiat en detall en el capítol 13 d’aquest vo-

lum) destaca de manera absoluta: no té ningú que li faci ombra, i la quanti-

tat de bibliografia que ha generat és literalment imponent. Josep Iborra de-

dicà deu capítols de Confluències a l’estudi dels assagistes i l’assaig al País

Valencià. Hi analitza la figura de Manuel Sanchis Guarner, com a historia-

dor i estudiós de la cultura popular, la de l’investigador literari Ricard Blas-

co i, evidentment, la de Joan Fuster (que complementa l’anàlisi d’un llibre

anterior, Fuster portàtil). També dedica un capítol, el titulat «L’assaig i la lí-

nia dels assagistes valencians», a la pervivència i vitalitat del gènere assagís-

tic entre els escriptors valencians actuals: Josep-Vicent Marquès, Joan Fran-

cesc Mira, Josep Piera o Antoni Seva. Josep Iborra també ha escrit una re-

flexió general sobre aquest gènere, amb atenció particular a l’assaig en la

postguerra i l’impacte en la història, la literatura, la política i la pedagogia

(Iborra 1995a).

Una altra figura distingida en el camp de l’assaig ha estat la de Josep Ro-

meu i Figueras, estudiós de la literatura medieval i popular. En el pròleg a

un volum d’un recull d’articles explicava que no seguia «apriorismes d’es-

cola». A partir de la llibertat i la independència de criteri, la tasca del crític

és la de saber interpretar les «profunditats del món emocional», que és la

base primera de l’acte de l’escriptura. Romeu ha dedicat atenció a l’estudi

de la poesia del segle xx, amb estudis sobre Jaume Agelet i Garriga, J. V.

Foix, J. Bofill i Ferro, Marià Manent, Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Joan Bros-

sa (Romeu 1996).
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