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revolució, resistència i renovació
Enric Bou

I

El 1972 Joan Fuster, en reflexionar sobre què representava escriure una his-

tòria de la literatura catalana, va dir: «D’una literatura normal es pot parlar

en termes plàcids i indiferents, amb un rigor i una objectivitat estrictes;

d’una literatura com la catalana, la història de la qual és una lluita per so-

breviure, i per sobreviure materialment, és inevitable parlar amb una punta

de passió i, per tant, amb moltes confiances implícites». Aquests mots, es-

crits des de la provocació i la lucidesa radical, expressen la situació de su-

pervivència a la qual estava sotmesa, fins no fa pas tants anys, la cultura (i

la literatura) catalana. La situació d’anormalitat havia aconseguit d’impreg-

nar el vocabulari crític dels qui en parlaven, dels qui n’escrivien la història

o dels que feien literatura. Alguns llibres de previsió molt pessimista com

ara Primera història d’Esther de Salvador Espriu, concebut com a «testa-

ment» del llegat cultural i lingüístic d’una col·lectivitat, els títols dels assaigs

de Joan Triadú, La literatura catalana i el poble (1961) i Llegir com viure
(1963), amb l’èmfasi en el moment històric de resistència i les reflexions so-

bre la situació, els límits i les dificultats de la cultura catalana, són testimo-

nis d’un estat de coses. Hi podríem afegir la desesperació en la intimitat

que expressen les cartes de Joan Oliver, en retornar de l’exili i enfrontar-se

amb una realitat lingüística brutalment transformada. Aquests exemples

són evidència de les limitacions a partir de les quals s’ha construït la litera-

tura catalana de la Guerra Civil ençà i, al mateix temps, dels condiciona-

ments que han patit la crítica i la història de la literatura a l’hora de valo-

rar-la, que són l’objectiu d’aquest volum VI del Panorama crític de la litera-
tura catalana (PCLC).

Moltes coses són mudades des del 1972, quan Fuster va escriure aquests

mots. Del temps de guerra i resistència es va evolucionar lentament vers

una relativa normalitat, en una renovació en fases. Malgrat l’actitud d’algu-

nes veus dissidents, dels qui s’estimen més de ser cua de lluç i aposten per
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participar només en alguna de les cultures veïnes, d’abast més mundial i

(creuen) cosmopolita, o els qui encara llegeixen en clau resistent, el cert és

que la literatura catalana s’ha transformat de manera considerable a partir

de 1939. Aquest volum il·lustra la transformació de l’estudi, des de posicions

de lletraferit volenterós a l’assumpció dels mètodes crítics i de la teoria de la

literatura a les universitats catalanes. Al llarg dels últims setanta anys ha es-

devingut una institució formada per autors, un públic lector en totes les

modalitats (lectors, professors, crítics, estudiants) i unes institucions i em-

preses (biblioteques i editorials) que fan funcionar el sistema d’una manera

que s’assembla, toute proportion gardée, a la resta de països occidentals.

Un volum com aquest mostra els daltabaixos (en el sentit literal i en l’al-

tre) pels quals ha passat la literatura catalana, reflectits en una terminologia

metafòrica que insisteix en la idea de persecució i supervivència: des dels

moments dramàtics de la Guerra Civil i l’exili, i la travessa del desert en

moments d’intens drama nacional, en els primers anys de la dictadura, fins

a l’explosió de fal·lera col·lectiva en la tardor del 2007, quan la literatura ca-

talana fou la convidada oficial a la Buchmesse de Frankfurt, i milers d’actes

celebraren, en alemany, una literatura en català. Aquest volum remet a una

crònica més o menys completa del procés de persecució sistemàtica fins a la

quasi extinció i el lent procés de recuperació i, ara amb els mots de Fuster,

supervivència.

El PCLC vol ser una radiografia, al més acurada possible, de l’actuació

de la crítica literària en analitzar el camp de la literatura catalana durant el

segle xx. Per això no és una altra «història», sinó que es tracta d’una cròni-

ca de la recepció, lectura i consideració dels autors, obres i moviments lite-

raris més importants. La recepció en el sentit del concepte original elaborat

per Hans Robert Jauss és el resultat d’una mediació, que té caràcter de ne-

gociació, produïda per la vàlua indiscutible de determinats escriptors, en

conjunció amb l’impacte que llurs obres han tingut en una comunitat de

crítics. A causa de les dimensions immenses de la matèria d’estudi, hi ha

hagut uns criteris aplicats a decidir qui s’incorporava en aquest PCLC. Si en

els autors de segles passats aquesta operació és relativament senzilla i, en al-

gun cas, es tracta de rescatar autors que havien quedat oblidats, l’operació

és molt més complexa (arriscada i delicada) en el cas de la literatura con-

temporània. Facilita la feina el fet de no haver considerat, llevat d’algunes

excepcions comptades, les ressenyes periodístiques a diaris i revistes setma-

nals tipus magazín, perquè són textos en general més circumstancials, que

poden ser molt importants en la consideració crítica inicial d’un escriptor,

però que, en aquest cas, convertien en inassolible el propòsit de donar una

idea de l’estat de la crítica literària i de la rebuda que han tingut els escrip-

tors, organitzant-ne una visió panoràmica. En general només es recullen els

segle xx · de la postguerra a l’actualitat18
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estudis crítics publicats en revistes, volums col·lectius o monografies. I no-

més en casos excepcionals es recullen els articles publicats als suplements

culturals o de llibres de diaris i a revistes d’informació general. En alguns,

pocs, casos les excepcions són la Serra d’Or i la Revista de Catalunya. Curio-

sament molts autors que van ser, o són, molt populars no han despertat les

mateixes passions d’estudi entre els especialistes. Per això autors de gran

vàlua —tot i tenint en compte el relativisme del terme— poden tenir un

molt menor espai dedicat en aquestes pàgines, les quals es limiten a recollir

l’impacte crític que han tingut els autors i els llibres que han escrit. En al-

guns casos pot sorprendre que escriptors de vàlua hagin merescut poca o

nul·la atenció per part de la crítica. Aquí ens hem limitat a recollir aquest

fet i en molts casos hem indicat la necessitat estudiar més a fons aquests es-

criptors o problemes literaris. És un toc d’atenció o una guia que pot servir

de referència per a estudis futurs.

Quan Nietzsche polemitzà amb els seus connacionals historiadors a

propòsit del que ell anomenava la poderosa orientació històrica del nostre

temps, no ho feia per negar el valor de la història, sinó per desestabilitzar la

complaença amb la qual els alemanys preuaven l’«educació històrica». Els

alemanys, deia, només busquen en el passat imatges d’ells mateixos que els

confortin, a favor del poder, contra l’acció i eliminant el judici crític. Con-

tra qualsevol mena d’autosatisfacció, Nietzsche proposava un ús alternatiu

de la història, que incloïa la possibilitat d’oblidar. Era una estratègia que es-

tablia una relació multiforme amb el passat, reconeixent el caràcter de

«construcció» que té qualsevol empresa històrica. Dels tres tipus d’història,

la monumental, la d’antiquaris i la crítica, destacava d’aquesta última la

possibilitat d’establir diàlegs i correccions respecte al present (Magnus i

Higgins 1996). Aquesta és, òbviament, una de les possibles raons d’interès

del present volum: indicar-nos d’on venim, què s’ha estudiat, per què. És a

dir, establir connexions de genealogia amb el present.

Paul Ricoeur, en el seu llibre La mémoire, l’histoire, l’oubli, per altres vies,

arribava a conclusions relativament semblants. Ricoeur s’ha oposat sempre

a la idea que el coneixement històric pot ser un coneixement definitiu o ab-

solut. Contra els postulats de Hegel o Marx, rebutjava la idea d’una sola

història universal que incorporés i expliqués, fes comprensibles, les histò-

ries locals. També es manifestà contrari a la vella idea positivista que hi ha

fets indiscutibles i no interpretables als quals hom pot accedir a través de la

memòria o de l’historiador. De tota manera, defensava l’existència d’un co-

neixement històric objectiu que pot ser veritable. La seva proposta de cons-

trucció de la història es fonamentava en l’alternança entre la memòria indi-

vidual i la col·lectiva. L’operació historiogràfica té, en opinió de Ricoeur, la

missió de demostrar, corregir o refutar la memòria col·lectiva. Funciona a
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través de tres constituents o activitats interpretatives: la construcció d’arxius

que contenen traces del passat; l’explicació i comprensió, és a dir l’establi-

ment de relacions dels fets entre si, tenint present que l’historiador ha de

mantenir-se atent als múltiples sentits del «per què», els quals són impor-

tants per fer intel·ligibles les accions; i l’elaboració d’una representació ver-

bal d’una part del passat en un text, en una inscripció que és sempre retòri-

ca i interpretativa. Ricoeur ens ensenya que l’operació historiogràfica és

sempre de naturalesa interpretativa i, com en la diagnosi mèdica, ens mo-

vem en el territori de les aproximacions, no de les certituds. A més, la me-

mòria és sempre lligada a l’oblit, hi ha sempre alguna cosa del passat que

resta oblidada, desapareguda (Ricoeur 2000).

Malgrat que l’operació historiogràfica és sempre interpretativa, és possi-

ble de parlar d’objectivitat i de veracitat en la versió de l’historiador. I

aquesta operació es fonamenta en els testimonis. Aquesta és una de les mis-

sions d’un projecte com el PCLC. Una suma de testimonis que aporta pro-

ves possibles i que, en la seva construcció polifònica, té un fons de veritat,

malgrat que pugui ser revisat o ampliable.

Amb tot, i malgrat les dimensions del desastre viscut per la cultura en

llengua catalana, és a les acaballes del segle xx quan s’han afegit altres fac-

tors gravíssims que afecten la constitució del fet literari i en replantegen la

continuïtat. A diferència del que havia succeït en els segles anteriors, la lite-

ratura ha perdut el paper central que havia ostentat en els segles anteriors, i

no cal dir que el prestigi de l’escriptor n’ha resultat també afectat. No es

tracta només de la competència dels mitjans de comunicació de masses, si-

nó també de la pèrdua del combat de la competència: altres formes i canals

d’expressió (cinema, televisió, música, internet, amb tots els seus derivats)

resulten molt més atractives per a les noves generacions. Només cal fer un

volt per les aules de les facultats de filologia o veure el que queda dels estu-

dis literaris en els instituts, per adonar-se dels canvis que s’han produït en el

món.

Si comparem la literatura catalana amb les altres literatures menors, ben

poques de les quals han patit unes condicions de persecució tan brutals, no-

tem que ha sobreviscut amb molt més prestigi i amb un sorprenent gran

nombre d’escriptors, molts dels quals són traduïts i desperten un interès

més enllà del domini lingüístic. També és cert que tampoc no hi ha hagut

grans aportacions a la cultura occidental, d’impacte mundial, com havia

succeït, per exemple, amb Ramon Llull. Però aquest és el signe també de les

grans cultures en l’era de la contemporaneïtat (en la qual la globalització

cancel·la la idea de geni individual). La literatura francesa o la italiana fa

anys que boquegen, malgrat la dimensió i fortitudo, sense haver fet cap

aportació remarcable (Segre 2005).

segle xx · de la postguerra a l’actualitat20

01-VOLUM VI - SEGLE XX_PCLC  15/12/09  17:24  Página 20



La història de la literatura, com ens han recordat Alberto Asor Rosa o

Claudio Guillén, no es pot construir de manera unívoca, a partir d’una sola

perspectiva, sinó que ha de tenir present el caràcter de sistema, d’una gran

complexitat, amb una gran quantitat de ramificacions, íntimament relacio-

nat amb altres dominis lingüístics veïns. També la consideració de què és li-

teratura canvia amb el temps, i també canvien el llenguatge literari i l’ex-

pressió (Asor 2009; Guillén 1994). Un dels grans drames que pateix la cul-

tura catalana en el segle xx és que a partir de 1939, a diferència de les grans

cultures europees, cal començar de cap i de nou. Els esforços de modernit-

zació de finals del xix i inicis del xx són esborrats per la força d’uns decrets

i la presència d’uns tancs en els carrers de les principals ciutats. Aquests fets

objectius han provocat que florissin amb una certa puixança explicacions

de conjunt que tenien present només l’excepcionalitat del cas català, obli-

dant, o bé posant en segon terme, la possible (necessària!) connexió amb

les literatures veïnes. El victimisme resistencialista que es pot respirar a lli-

bres com Un segle de vida catalana (1961), obra col·lectiva dirigida per Fer-

ran Soldevila, ha desaparegut o s’ha transformat a la Història de la literatu-
ra catalana (1986-1987) d’Ariel i, d’altra banda, els estudis sobre literatura

catalana s’han disparat en els últims trenta anys. En els volums del PCLC
no es pretén pas donar notícia de tot el que s’ha escrit sobre tots els autors.

És, per força (d’espai, de temps, de criteri de selecció), una tria deliberada i

selectiva. Hem posat èmfasi en els autors més destacats, però parant atenció

a autors d’obra més limitada en quantitat. De fet, el criteri més important

ha estat el de resseguir la formació de gustos i criteris de lectura, de detectar

el sorgiment de l’interès pels autors més coneguts.

II

Aquest volum VI del PCLC tracta de la literatura escrita a partir de la Guer-

ra Civil fins a gairebé l’actualitat. En els volums dedicats a la literatura ante-

rior al segle xx, determinats conceptes internacionals d’historiografia lite-

rària tenen un reconeixement i un eco en la historiografia catalana (Barroc,

Romanticisme i Realisme, per exemple). Fins i tot en la primera meitat del

segle xx, conceptes com els de Modernisme i Noucentisme han servit per

articular la comprensió del passat cultural i literari. En canvi, en la literatu-

ra de la segona meitat del segle xx hi ha poques unanimitats. En general

s’ha optat per unes divisions cronològiques més o menys útils que superen

les que van establir els primers estudis de conjunt (Molas 1966; Fuster 1972;

Triadú 1985) i que condicionen la proposta d’aquest volum. El volum s’obre

amb un repàs de l’eco crític de l’activitat literària en els anys crucials de la

guerra i l’exili. Les altres seccions del volum es dediquen als anys de la resis-
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tència (1939-1959), és a dir, des del final de la guerra fins a la mort de Carles

Riba, que, simbòlicament, marca la fi d’un món i coincideix amb l’inici

d’un relatiu afebliment de la política repressiva de la dictadura, amb el con-

següent augment d’edicions, traduccions, premis, que indiquen la represa

d’una vida pública de la literatura en català. Les transformacions que es

produeixen entre el 1960 i el 1982 ocupen una altra secció del volum. Hi

troben espai autors lligats més o menys al realisme històric i aquells nascuts

després de la Guerra Civil, els quals reaccionen contra els plantejaments

restrictius i aposten per una maniobra de revulsió. El 1982 és una data

adoptada convencionalment: vol indicar l’establiment d’uns mecanismes

(de mercat, d’ensenyament) que són a la base del món d’avui. De fet, mal-

grat l’atenció que han rebut els intents de periodització i de classificació ge-

neral, l’enfocament de l’organització d’aquest volum és afí amb els plante-

jaments que fan alguns dels historiadors de la literatura més respectats.

L’èmfasi és, doncs, en el reconeixement que una literatura és construïda a

partir d’autors i obres (Asor 2009). Amb tot, una mínima articulació cro-

nològica permet de distingir els moments de canvi més accentuats.

Després de la Guerra Civil no hi ha un moviment que englobi tots els

esforços dels literats en una direcció determinada. Les circumstàncies ad-

verses hi contribuïren. En els últims anys s’ha anat perfilant alguna equiva-

lència amb la realitat europea a partir de la utilització de conceptes com els

d’«existencialisme» o «neorealisme», però aquests estudis, que són molt

prometedors, són encara en un estat inicial (Vall 1994, 1995 i 1996; Simbor

2005). Hi ha un cas, però, que és el de l’anomenat «realisme històric», el

qual intenta unificar actituds entorn d’un programa de recuperació global.

La idea d’arribar a una entesa entre l’oposició política i elements de la cul-

tura s’articulava a l’entorn d’un compromís amb la realitat.

Coincidint amb la mort de Carles Riba, el 1959 es va produir un canvi

important en el panorama cultural i literari català. Les dades fonamentals

que l’expliquen són de caràcter humà i sociopolític: el relleu generacional

(que la mort de l’il·lustre poeta evidencia, encara que sigui de manera pre-

matura) i les modificacions en els plantejaments repressius de la dictadura

franquista. Tot plegat provoca un canvi decisiu: del resistencialisme estricte

vers actituds més agosarades, conflictives, jugant amb els límits de les regles

de joc imposades pel règim.

A partir de 1960 dominaren el panorama els autors que ja havien co-

mençat a publicar, quan eren molt joves, abans de la guerra. Són els casos

de Salvador Espriu, Pere Quart, Llorenç Villalonga i Mercè Rodoreda; i co-

mencen a sobresortir d’altres escriptors més joves que havien viscut la guer -

ra com a combatents (Manuel de Pedrolo) o adolescents (Joan Fuster, Ga-

briel Ferrater, Josep M. Espinàs). A finals de la dècada i a començaments
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dels anys setanta s’inicia un gran trasbals quan escriptors de les lleves dels

nascuts després de la guerra comencen a publicar i fan un desembarcament

imponent en el mercat literari (premis, publicacions, diaris i revistes, etc.).

Baltasar Porcel, Josep M. Benet i Jornet i Terenci Moix són els capdavanters

d’aquest nou grup, un grup que provoca una total revisió dels termes de

l’engatjament amb el passat (l’elegia del temps d’abans de la guerra) o amb

el present (el resistencialisme militant) que havien tingut els literats de la

Guerra Civil ençà (Ferraté 1989). L’evolució de la dictadura vers posicions

d’una major permissivitat, per raó de l’obertura internacional que experi-

menta (ingrés a l’ONU i acords amb la Santa Seu en els anys cinquanta,

plans de desenvolupament econòmic, intents de negociació amb la Comu-

nitat Econòmica Europea, etc.), va possibilitar l’accés dels literats a un pú-

blic més ampli i un funcionament menys restringit de la cultura catalana,

malgrat la continuïtat de la censura o la substitució per l’autocensura a

partir de la llei de premsa que promogué el ministre franquista Manuel

Fraga Iribarne el 1962. Així mateix, el permís per traduir literatura estran -

gera al català significa un boom, si no de vendes, sí de catàlegs editorials. Hi

ha també d’altres condicions, de mercat, que determinen la situació de can-

vi i renovació que es viu en el mercat editorial. L’Editorial Alcides promo-

cionà obres importants de reflexió històrica sobre el passat i d’avaluació del

present: Un segle de vida catalana (1961), obra col·lectiva dirigida per Ferran

Soldevila, els volums Llibre de l’any (1962 i 1963), dirigits per Joan Oliver, i

una col·lecció de biografies populars. Un segon element que contribuí a re-

novar les infraestructures culturals i la possibilitat de tenir plataformes per

a la reflexió sobre la literatura van ser les revistes. En els anys cinquanta i

seixanta es publicaren de manera intermitent diverses revistes com ara El
Pont a Barcelona o Raixa a Mallorca. El Pont, impulsada per Miquel Ari -

many, un «croat de la causa» de virtuts excepcionals, no aconseguí el per-

mís de publicació fins el 1969, i Raixa, també per raons de censura, no po-

gué treure més que un número, el gener de 1953, i després hagué de sortir

com a miscel·lània. La Miscel·lània Raixa reunia els cinc fascicles de la re-

vista que no es pogueren publicar. Però fou la Serra d’Or, la primera revista

d’abast nacional publicada després de la guerra, la que renovà el panorama

i tingué un impacte més considerable. Sorgida de la transformació del but-

lletí Germinàbit, fundat per Josep Benet el 1949, es publicà des del mes

d’octubre de 1959, dirigida per Max Cahner i Ramon Bastardes. Vinculada

als monjos de l’Abadia de Montserrat, en els anys seixanta fou una revista

pluridisciplinària, amb seccions dedicades a economia, història, ciències,

arquitectura, art, literatura, etc. Aplegava intel·lectuals de moltes tendències

amb l’únic objectiu comú de l’oposició a la dictadura i de defensa del cata-

lanisme i de recuperació de la cultura catalana. Els dossiers dedicats a pro-
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blemes geogràfics, econòmics, culturals, són instruments imprescindibles

per conèixer la cultura catalana pública del moment.

Els premis contribuïren a la difusió de la literatura catalana i a la conso-

lidació d’un mercat. Des dels anys cinquanta es convocaven cada any els

premis literaris de la Nit de Santa Llúcia. Després de la mort de Carles Riba,

el juliol de 1959, el premi de poesia Óssa Menor canvià de nom, i es conce-

deix des de llavors com a premi Carles Riba. El 1960 intervingué Òmnium

Cultural creant el premi Sant Jordi de novel·la, amb una dotació econòmica

que volia equiparar-lo amb la del premi Nadal de narrativa espanyola. Des

de 1969 també hi participaren les editorials Selecta, Proa i 62. Fou un premi

important per donar a conèixer autors com Manuel de Pedrolo o M. Aurè-

lia Capmany. A banda dels més establerts de poesia i novel·la, l’any 1963 se’n

crearen d’altres de narrativa infantil, com el premi Folch i Torres, de narra-

tiva juvenil, com el Joaquim Ruyra, i de teatre, com el Josep M. de Sagarra.

Paradoxalment, fou un premi nou, el Josep Pla, creat el 1968 per Edicions

Destino, el que va contribuir de manera decisiva a consagrar nous noms:

Terenci Moix (1969) i Baltasar Porcel (1970).

Durant els anys seixanta del segle xx es produïren uns canvis substan-

cials en la sensibilitat de la cultura occidental. El boom econòmic que es vis-

qué a l’Estat espanyol no fou una dada aïllada, producte d’uns tractats sig-

nats en els anys 50, ni el resultat de la incorporació als nuclis de poder d’e-

lements tecnòcrates de l’Opus, sinó que es relaciona molt directament amb

tot un seguit de canvis —polítics, econòmics, socials, culturals en definiti-

va—, que es visqueren a tots els països occidentals. Curt i ras: a l’Europa

que sorgí de la correlació de forces existent a les reunions de Ialta, es vis-

queren experiències similars, que esclataren amb força durant la dècada

dels seixanta. I a través dels mitjans de comunicació de masses (cinema, rà-

dio, televisió, i més tard vídeo, ordinador, etc.) s’aconseguí una uniformit-

zació efectiva, i gairebé immediata. (Bou 1992 i 2003; Martínez-Gil 1999).

Aquest canvi es produeix entorn del 1970, quan un grup molt nombrós de

nous escriptors va començar a publicar. Va ser una entrada massiva que va

modificar el panorama literari. La publicació de La torre dels vicis capitals o
la fundació de Llibres del Mall són dos símptomes de valor diferent de l’e-

xistència d’una nova estètica. Al País Valencià, els indicadors més palesos

són l’operació editorial entorn d’Estellés (inici de l’aparició de l’obra com-

pleta, producció febril i difusió massiva), la creació dels premis Octubre de

l’editorial d’Eliseu Climent, l’antologia Carn fresca i especialment el naixe-

ment 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 sensibili-

tat i uns plantejaments cívics diferents, sinó que representa, ultra això, un
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fet d’infraestructura literària i un increment molt considerable de la pro-

ducció.

El règim (primer, el franquista; després, la seqüela) rebaixà planteja-

ments 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 i del País Valencià,

amb una intensitat que feia dècades que no s’havia produït. D’altres factors

externs contribuïren a un canvi substancial de plantejaments estètics. Per a

molts dels nascuts després del 1939, les consignes victimistes i resistencialis-

tes, que havien dominat els anys anteriors a 1968 (per citar una data con-

vencional), eren poc més que paper mullat. Això tingué una repercussió

immediata en l’actitud envers la llengua. Aquesta perdé el caràcter sagrat, i

per raons crematístiques, o bé per l’acceptació d’una situació existent de
facto, el monolingüisme deixà de ser la prova de fidelitat a una literatura.

Mai la societat catalana no havia estat tan massivament bilingüe com lla-

vors. De manera que, a banda del problema de la formació lingüística dels

lectors i escriptors, es plantejà el de la representació fidel d’una realitat lin-

güística. Alguns articles recents de Julià Guillamon i de Josep Anton Fer-

nàndez parlen sobre literatura i immigració i subratllen el contrast entre la

riquesa migratòria de Catalunya i la migradesa de les representacions lite-

ràries de la immigració (Guillamon 2005; Fernàndez 2006).

Una de les grans transformacions que s’ha produït en els últims vint

anys ha estat la reconversió «mercantil» del sector editorial. Ha perdut im-

portància el valor cultural, de servei a la comunitat, que havien tingut les

editorials en els anys de la represa. El cas d’Edicions 62 és paradigmàtic. En-

tre el 1962 i el 2007 s’ha transformat d’editorial de combat, amb una òbvia

responsabilitat cívica, en un «grup editorial» amb unes prioritats econòmi-

ques molt clares. Paral·lelament s’han creat un bon nombre d’editorials pe-

tites, com Quaderns Crema, Bromera o Lleonard Muntaner, entre altres,

amb més atenció al llibre de qualitat. Aquest és un fenomen mundial, però

en la literatura en llengua catalana pot tenir més impacte.

III

Sovint, a l’hora d’enfrontar-se amb els textos literaris, els professionals de

l’estudi de la literatura, els lectors i la bona gent, dubten entre dues posi-

cions: la d’interessar-se només per l’obra en si, prescindint dels detalls con-

textuals que expliquen el mateix text o condicionen l’escriptor. O la posició

d’interessar-se només pels detalls més concrets de la producció del text, les

vicissituds biogràfiques de l’escriptor, l’adscripció més o menys ferma a un

moviment estètic, o l’expressió a través de l’obra de posicions ideològiques.
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Una i altra posició desemboquen en una exegesi, del text o del conjunt de

petites accions que el condicionen, molt emparentada amb l’hagiografia.

Uns es fixen en els miracles, els altres en els sants. Són moviments d’alter-

nança entre enfocaments crítics centrípets i centrífugs.

Com plantejava fa uns anys Cesare Segre en una reflexió sobre la histò-

ria de la literatura, cada autor, cada obra es relaciona amb una perspectiva

de la història de manera diversa, ja que en cada una s’hi projecta el món, les

aspiracions i els sentiments d’aquest món. Per això es contraposen dos

punts de vista: un del text vers el context; i a l’inrevés, del context cap al

text. Però, concloïa l’exsemiòtic italià, és millor plantejar-se la història lite-

rària com un laberint, el qual no es pot reduir a una proposta lineal, perquè

la destruiríem. Millor, doncs, acceptar les voltes i revoltes, el caprici de les

transformacions, per arribar a una comprensió més plena i satisfactòria

(Segre 2001).

Els estudis monogràfics i les històries de la literatura col·laboren sovint

en una tasca de sacralització d’uns autors o d’uns moviments literaris, sen-

se parar prou atenció a les misèries del fet literari. Els autors i llurs obres te-

nen una vida al marge d’aquesta mitificació que convé de conèixer per tal

d’apreciar en tota la seva complexitat l’obra d’art. Al PCLC pretenem de

cercar un equilibri entre les dues posicions, i informar els lectors de dades

contextuals imprescindibles sobre els autors i les obres, i l’organització en

un complex entramat de relacions històriques. Però també volem propor-

cionar al lector uns instruments crítics que li permetin de conèixer millor

—llegir, en definitiva— obres fonamentals de la literatura catalana. Aquest

debat entre la linealitat i el laberint es tradueix en els estira-i-arronses de

l’ordenació en uns capítols que dibuixen una determinada lectura de la

transformació del sistema literari i una selecció, discutible si es vol, d’autors

majors.

Queden així més clares les diferències de tractament, l’eclecticisme me-

todològic que dominen l’enfocament i la tria dels textos crítics. Queda jus-

tificat també per què el PCLC és el resultat de la combinació de diversos

conceptes historiogràfics: els moviments civicoculturals (que inclouen cor-

rents estètics i literaris), l’evolució dels gèneres o la periodització històrica.

Hi ha, doncs, una combinació de l’anàlisi dels elements que intervenen en

la institució literària: escriptors, editors i lectors, i també un seguiment in-

tern de les formes literàries, els apartats generals dedicats als «gèneres».

En una literatura com la catalana hi ha una qüestió que no pot deixar de

plantejar-se: la de la unitat en la diversitat. És ben cert que la història de les

lletres catalanes és diferent en qualitat i en intensitat en aquest període als

diversos àmbits del domini lingüístic. En el període que abasta aquest vo-

lum, sembla indiscutible que només en algunes zones del Principat es creen
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unes condicions mínimes per al funcionament d’una institució literària

amb tots els requisits. Amb tot, hi ha una especial atenció per destacar l’e-

xistència de figures o grups de la perifèria i així trencar el centripetisme

barceloní. A més, cal remarcar que si es vol fer una història de la literatura

catalana, hom ha de fonamentar-se en l’escrita en llengua catalana en el seu

domini lingüístic (i a l’exili, en determinats períodes). Però també convé te-

nir present que, en aquest país, com ja havia indicat el doctor Rubió, con -

viuen diverses llengües i cultures, cap de les quals no és insensible a la pre-

sència de les altres. Aquest fet també hauria de ser recollit per una història

que vulgui assajar de comprendre els mecanismes de funcionament de la

realitat. I aquesta és una de les grans lliçons que aporta el plantejament dels

polisistemes.

Els capítols dels dos volums del segle xx són de dues menes. Uns són de

repàs de problemes d’estètica literària i de les principals modificacions en

els diversos gèneres. D’altres són breus capítols monogràfics dedicats als

autors que la historiografia i la crítica han anat consagrant com els més re-

llevants de cada període. Així constatem quatre talls temporals que tenen a

veure en el primer cas també amb la geografia: «La literatura durant la Guer -

ra Civil i l’exili» a càrrec de Teresa Fèrriz, «Temps de resistència», amb

menció de l’interès pel neorealisme i l’existencialisme, a càrrec d’Enric Bou;

«Revulsió cosmopolita», a càrrec del mateix autor; i el darrer capítol del vo-

lum, «Alguns debats recents», escrit per Oriol Izquierdo. Aquests quatre

segments cronològics donen una idea d’algunes de les grans transforma-

cions del segle xx: guerra i revolució; repressió i clandestinitat; nous intents

de connexió amb moviments europeus com el realisme social o de revulsió

cosmopolita iniciat a finals dels anys seixanta; i el moment de relativa nor-

malització i connexió amb les grans preocupacions occidentals després del

final de la dictadura.

Els autors amb capítol individual són els que al llarg dels anys i dels es-

tudis s’han anat consagrant com aquells que, al marge de l’opinió, ai las, de

Bloom, tenen un lloc en un possible cànon de la literatura catalana. Són en

un primer bloc aquells autors que van veure el món i la carrera literària es-

ventrada i estroncada, respectivament, per la guerra. Autors que en llur ma-

joria havien començat a escriure i publicar abans del conflicte i que van pa-

tir-ne de forma notable els efectes: Salvador Espriu (Víctor Martínez-Gil),

Pere Quart (Jordi Malé), Mercè Rodoreda (Carles Cortés), Llorenç Villa-

longa (Enric Bou), Joan Vinyoli (Ferran Carbó), Pere Calders (Carles Cor-

tés), Joan Brossa (Glòria Bordons). Aquestes són les figures que van tenir

una resposabilitat cívica i literària, per connectar amb el moment d’esplen-

dor d’abans de la guerra. Un tomb important es produeix a finals dels anys

cinquanta i durant bona part de la dècada dels seixanta. Entorn de plante-
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jaments esteticopolítics (el realisme històric, de primer) o entorn d’un fet

en aparença només generacional, però d’impacte molt profund en els anys

següents. Es tracta de l’arribada a la literatura d’una generació de (llavors)

joves escriptors, que modificaren completament els termes del debat en el

si del sistema literari i, encara més important, afectaren alguns dels escrip-

tors de lleves anteriors (per la manera com van escriure des de llavors, o per

la fortuna que van tenir entre nous grups de lectors). Casos com els de Joan

Perucho i Pere Calders són representatius d’algunes d’aquestes modifica-

cions.

Els autors que m’ha semblat important incloure són aquells que corres-

ponen a una altíssima unanimitat entre la crítica, per raó de la quantitat

d’interès crític que han desvetllat: Gabriel Ferrater (Lluís Quintana), Joan

Fuster (Ferran Carbó), Vicent Andrés Estellés (Ferran Carbó), Blai Bonet

(Margalida Pons). Aquests quatre autors són complementats amb un capí-

tol de discussió sobre les modificacions en els principals gèneres literaris, a

més d’un repàs d’alguns dels escriptors que comencen a publicar després

de 1968 (Enric Bou).

Aquest darrer volum del PCLC és per força una tria deliberada i selecti-

va, però alhora prou exhaustiva i crítica per donar una idea d’alguns dels

autors i obres, dels problemes d’estètica i història literària del 1936 ençà, i

hauria de contribuir a la formació del gust i dels criteris de lectura, de la

constitució laberíntica del sistema literari.
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