
16 TEMES DE LITERATURA CATALANA

La serp blanca. Enric Iborra

1.  EXPLICA EN QUINA MESURA EL CONTEXT SOCIOPOLÍTIC DELS ANYS

POSTERIORS A LA GUERRA CIVIL FINS ALS ANYS 70  CONDICIONA LA

PRODUCCIÓ NARRATIVA DE L’ÈPOCA

Els canvis polítics que van començar el 1939 tenien entre els seus objectius

bàsics  la  unificació  lingüística  i  la  substitució  de  totes  les  llengües

minoritàries de l’Estat pel castellà. Ningú no ha fet més que Franco –ajudat

per un conjunt de circumstàncies i factors tan decisius com el cinema, la

ràdio  i  la  televisió,  l’escolarització  general  i  la  immigració-  per  la

implantació del castellà. En trenta o quaranta anys –els que segueixen a la

primera dècada de la postguerra- el català va perdre més terreny que en tres

o quatre segles.

Es van abolir la Generalitat, l’Estatut i els partits polítics, i es va prohibir

l’ús públic i oficial del català, i el seu ensenyament. Relegada la llengua a

l’”uso privado  y  familiar”,  desfets  i  prohibits  els  organismes  culturals  i

literaris, sense revistes, ni diaris, ni ràdio, ni editorials, la literatura catalana

quedava condemnada a ser un fenomen minoritari i sense viabilitat.

Els intel·lectuals que havien restat amb la Generalitat es van haver d’exiliar.

La  llista  dels  qui  van  haver  d’emprendre  l’exili  inclou  gent  de  totes  les

generacions  i  de  totes  les  tendències:  Carles  Riba  que,  de  manera

emblemàtica, va passar la frontera amb Antonio Machado, Pompeu Fabra,

Josep Carner, Ferran Soldevila, Mercè Rodoreda, Pere Calders… Alguns van

morir a l’exili, però amb el temps la majoria van tornar al país. En l’exili els

catalans  es  van  organitzar  ben  aviat  i  es  van  incorporar  a  revistes  ja

existents o bé en van crear de noves com Quaderns de l’exili (1943-1947) o

Pont blau (1952-1963).



Després del 1939 la novel·la en català reapareix lentament. Ho fa primer a

l’exili, a causa de les dificultats de publicació i de la censura que hi havia a

l’interior,  però  molt  aviat  els  novel·listes  exiliats  (Vicenç  Riera  Llorca,

Avel·lí Artís-Gener, Xavier Benguerel) van preferir editar les seues obres a

Catalunya. Un pas ben important es va donar el 1947, quan l’editorial Aymà

va obtenir el permís per a convocar el premi Joanot Martorell de novel·la.

A pesar de la continuïtat de la censura, que condicionava enormement el

treball dels novel·listes,  el contacte dels escriptors amb el seu públic es va

dinamitzar progressivament a partir dels anys cinquanta amb la creació de

col·leccions  dedicades  exclusivament  al  gènere,  com  “El  Club  dels

Novel·listes”. Durant aquesta dècada es publiquen per primera vegada obres

dels  escriptors  formats  i  coneguts  abans  de  la  guerra,  com  Josep  Pla,

Llorenç Villalonga o Mercè Rodoreda. Salvador Espriu, paral·lelament a la

seua obra poètica, refà i torna a editar les narracions publicades abans de la

guerra,  com  Ariadna  al  laberint  grotesc o  Laia.  I  apareix  la  primera

generació de novel·listes que no havien començat la seua carrera literària

abans  de  la  guerra.  Són  autors  com  Jordi  Sarsanedas,  Maria  Aurèlia

Capmany, Manuel de Pedrolo, Josep Maria Espinàs o Joan Perucho.

Les circumstàncies polítiques de la postguerra expliquen que bona part de

la  narrativa  que es  publica  fins  a  començaments dels  seixanta  tendira  a

rebutjar  el  tractament directe  de  la  realitat  i  a  explicar-la  a  través de la

simbologia i del mite. Mites, de Jordi Sarsanedas, n’és una bona mostra. Al

llarg dels quinze contes d’aquest recull, escrits en una prosa que combina

realisme  i  surrealisme,  Sarsanedas  aprofundeix  en  les  dues  cares  de  la

realitat —la del somni i  la quotidiana— fins a arribar a una al·legoria de

l’existència. Altres autors, com Joan Perucho i Pere Calders, opten també

per una literatura imaginativa o fantàstica, que pot llegir-se metafòricament

en funció de la realitat compartida per novel·lista i lectors. 



Una altra tendència està representada per la novel·la psicològica, corrent

predominant durant els anys trenta. Novel·listes com Joan Sales, Mercè

Rodoreda,  Llorenç Villalonga o Maria  Aurèlia  Capmany van enriquir  la

tècnica  de  l’anàlisi  psicològica  incorporant-hi  elements  de  la  història

recent i del seu món personal.  Una línia més realista inclou novel·listes

com Manuel  de Pedrolo i  Josep Maria  Espinàs.  Combat de  nit,  la  més

celebrada  de  les  novel·les  d’Espinàs,  és  una  crònica,  en  forma  de

reportatge, de la vida dels conductors de camions. Utilitza principalment el

diàleg  i  el  combina  amb  el  monòleg  interior  i  la  narració  en  tercera

persona. La novel·la psicològica, de tota manera, va dominar el panorama

narratiu fins a la dècada dels seixanta, moment en què es va deixar sentir

la  influència  del  neorealisme  italià  i  de  la  novel·la  nord-americana

d’entreguerres.

Al País Valencià la producció literària durant la postguerra es va decantar

generalment pels versos. L’editorial Sicània, creada per Nicolau Primitiu el

1955, va representar un intent de corregir aquesta situació i va fer possible

l’aparició  de  novel·les  de  Maria  Ibars  i  de  Beatriu  Civera,  entre  d’altres.

Durant la dècada dels cinquanta es va publicar també  La dona forta de

Maria Beneyto, novel·la important tant per la seua tècnica —el muntatge—

com pel tractament de la condició de  la dona, i van començar a aparéixer
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els volums de Rondalles valencianes d’Enric Valor, que va publicar, a més,

una  novel·la,  L’ambició  d’Aleix.  Des  de  l’editorial  Torre  es  van  publicar

també alguns reculls de contes, com Paràboles i prou de Josep Iborra.

L’any 1959, coincidint amb la mort de Carles Riba, va marcar el pas a la

dècada  següent  amb tot  un  seguit  de  canvis.  En  el  panorama  cultural  i

literari  català  es  va  produir  el  relleu  generacional  i  es  va  passar  del

resistencialisme estricte a actituds més enfrontades amb la dictadura.  La

dictadura  va  evolucionar  cap  a  posicions  més  permissives,  a  causa  de

l’obertura internacional que va experimentar, cosa que va possibilitar l’accés

dels escriptors a un públic més ampli i un funcionament menys restringit de

la cultura catalana, a pesar de la continuïtat de la censura. 

El  panorama editorial  es va consolidar a la  dècada dels  seixanta amb la

reaparició  de  la  col·lecció  “A  Tot  Vent”  i  la  creació  d’Edicions  62,  que

llançaria la col·lecció de narrativa “El Balancí” i “La Cua de Palla”, antologia

de la novel·la negra dirigida per Manuel de Pedrolo. Aquestes col·leccions

van  publicar  moltes  traduccions  de  novel·la  estrangera,  cosa  que  va

permetre l’accés del públic a les noves formes de la narrativa europea. A

finals  de  la  dècada  dels  seixanta  la  novel·la  havia  recuperat  la  seua

hegemonia entre el públic lector.

Al final de la dècada dels seixanta i al començament dels anys setanta, els

escriptors crescuts després de la guerra comencen a publicar i causen un

gran  impacte  en  el  món  literari.  Terenci  Moix  i  Baltasar  Porcel  són  els

capdavanters d’aquest nou grup.

Terenci Moix es va donar a conéixer amb el recull de narracions  La torre

dels vicis capitals (1968), obra que marcarà profundament la generació dels

70 per la seua tècnica canviant aplicada a cada tema, pel to provocatiu i per



la  incorporació de valors de l’estètica pop.  El dia que va morir  Marilyn

(1969),  que  va  significar  la  seua  consagració  com  a  escriptor,  presenta

l’antagonisme  radical  entre  dues  generacions  (la  dels  nascuts  abans  i

després de la guerra respectivament), visible en el seu comportament, en els

seus models i en els seus valors. 

Baltasar  Porcel  va  inaugurar  el  1961  una  carrera

brillant com a noveŀlista amb Solnegre. El 1963 va publicar  La lluna i el

“Cala  llamp”.  Amb  aquesta  noveŀla,  testimoni  de  la  vida  dels  homes

dedicats al contraban en navegacions de cabotatge, Porcel va iniciar el cicle

temàtic  que  abraçarà  bona  part  de  la  seua  narrativa  posterior:  el  mite

d’Andratx, poble de Mallorca on va nàixer. Dins d’aquest cicle se situen

noveŀles  com  Els  Argonautes i  Difunts  sota els  ametllers  en flor.  Amb

aquestes obres Porcel es va anar allunyant dels seus inicis existencials i del

realisme  històric,  i  va  confeccionar  un  món  noveŀlístic  propi  on  va

reelaborar una sèrie d’històries. El 1975 va publicar Cavalls cap a la fosca,

obra amb què culmina el cicle noveŀlístic del mite d’Andratx. Cavalls cap a

la fosca és el retorn al món de la infantesa des d’un narrador-protagonista

que  recull,  per  propi  coneixement,  per  tradició  oral  o  bé  a  través  de

documents que cerca per completar la informació ja coneguda, les històries

del  món  d’Andratx  i  dels  seus  avantpassats.  En  unes  altres  novel·les,

d’ambientació  més  exòtica,  com  Les  pomes  d’or i  Els  dies  immortals,

Porcel aprofita la seua experiència de viatger infatigable arreu del món.
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El  procés  de  normalització  lingüística  i  cultural  que  pren  força  al  País

Valencià des dels inicis dels seixanta no es va traduir, de moment, en la

publicació de novel·les. Caldrà esperar a la dècada dels setanta perquè una

nova  generació  d’escriptors  comence  a  publicar  narrativa  d’una  manera

sòlida  i  continuada.  Al  costat  d’aquesta  generació  jove,  coneguda  com a

generació dels setanta, durant aquesta dècada es van incorporar també a la

narrativa escriptors que pertanyien a promocions literàries anteriors com

Joan F. Mira, Carmelina Sánchez-Cutillas, Josep Palàcios i Enric Valor, que

va  publicar  la  trilogia  de  Cassana,  ambiciosa  crònica  novel·lesca  de  les

comarques valencianes del sud.



2.  EXPLICA LES CARACTERÍSTIQUES MÉS IMPORTANTS DE L’OBRA LITERÀRIA D’ENRIC

VALOR.

Nascut  a  Castalla,  l’Alcoià,  el  1911,  durant  els  anys  de  la  dictadura

franquista la vocació narrativa de Valor va quedar en un segon terme, ja

que es va dedicar preferentment a difondre la gramàtica normativa al País

Valencià, amb obres com Millorem el llenguatge i La flexió verbal. Va ser

col·laborador  del  Diccionari  Català-Valencià-Balear i  del  Diccionari

etimològic i  complementari de la llengua catalana de Joan Coromines.

Durant aquests anys la vocació literària d’Enric Valor es va materialitzar

amb  l’aparició  d’una  noveŀla,  L’ambició  d’Aleix,  i  les  Rondalles

valencianes,  en una sèrie de volums que han tingut un ampli  ressò. La

dedicació  de  Valor  a  les  rondalles  respon  a  la  passió  de  contar  i  a  la

voluntat de difondre el coneixement del país, del paisatge i de la llengua.

Valor no es va limitar a transcriure els relats orals del nostre folklore, sinó

que en va novel·litzar els personatges i les circumstàncies. El resultat és la

creació d’un món literari fascinant.

A finals de la dècada dels setanta Enric Valor va començar a publicar les

novel·les del cicle de Cassana —nom d'un poble imaginari de les comarques

del sud—, integrat per la trilogia Sense la terra promesa (1980), Temps de
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batuda (1983)  i  Enllà  de  l’horitzó  (1991).  En  aquestes  novel.les,  que

constitueixen  una  crònica  de  la  societat  rural  de  Cassana  de  la  primera

meitat del segle XX, Valor hi rememora les seues vivències de joventut sobre

la  destrucció  d’una  classe  social,  la  dels  terratinents  valencians  de  les

comarques del sud. 

Valor  no amaga  els  conflictes  i  tensions  de  classe,  sinó que  els  posa  en

primer pla i en fa el punt de mira de la novel·la. «L'autor —ha escrit Josep

Iborra— ens conta la història d'una vida tancada entre muntanyes i encara

feudal,  quan la  qüestió social  comença a desbaratar els  seus tradicionals

esquemes. Sobre el fons de la primera Guerra Europea, Valor presenta un

variat  panorama  social  que  inclou  tots  els  racons  de  la  vila  i  dels  seus

voltants: la casa senyorial i l'habitacle humil, la botiga i el mas, el Casino

dels rics i la Casa del Poble, la taverna inhòspita i l'església...»

En  les  seues  novel·les  Valor  apareix  molt  vinculat  al  món  rural  d’on

procedeix, concretament la Foia de Castalla o qualsevol altre poble del rodal

de l’Aitana o de Mariola. En aquest món narratiu, la naturalesa hi té una

funció  ben  important.  Valor  la  descriu  d’una  manera  realista,  sense

lirismes, com a rerefons de la lluita d’uns homes per sobreviure dia a dia.

Des de la publicació de la seua primera noveŀla, Valor es va mantenir fidel al

model tradicional de la narrativa realista,  que va matisar i  aprofundir al

llarg de la seua vida literària. Les seues noveŀles es poden agrupar en dos

blocs:  noveŀles de l’heroi  individual,  centrades en l’anàlisi  dels conflictes

individuals  del  protagonista  en  relació  amb  el  medi  (L’ambició  d’Aleix

(1960) i  La idea de l’emigrant  (1982) i noveŀles en què l’heroi individual

amb  les  seues  peripècies  és  substituït  per  un  protagonista  coŀlectiu,

representat per uns nuclis familiars analitzats a través del pas del temps,

com en les tres noveŀles llargues que constitueixen del cicle de Cassana. En



aquesta  trilogia  Valor  va  aprofitar  totes  les  possibilitats  que  li  oferia  el

model del realisme narratiu; va saber dotar de profunditat psicològica els

seus personatges i va construir un retaule, ambiciós i complex, del primer

terç del segle XX al País Valencià.

La seua obra narrativa comprén també reculls de relats com Narracions de

la Foia de Castalla (1952), Narracions intranscendents (1982), Narracions

perennes (1988)  i  Un  fonamentalista  del  Vinalopó,  i  altres  contarelles

(1996).



3.  LA PRODUCCIÓ LITERÀRIA DE MERCÈ RODOREDA INCIDEIX SOBRE LA PSICOLOGIA

DELS PERSONATGES. ESTÀS D’ACORD AMB AQUESTA ASSEVERACIÓ? EXPLICA PER QUÈ.

Filla  única  d’un  matrimoni  atret  per  la  literatura  i  el  teatre,  Mercè

Rodoreda només va anar dos anys a escola, però va ser una gran lectora.

Intentant  fugir  d’una  vida  amb  poques  expectatives,  va  començar  a

escriure col·laboracions en diverses publicacions periòdiques. El 1933, als

vint-i-tres  anys,  va  publicar  la  seua  primera  novel·la,  Sóc  una  dona

honrada?, a la qual seguiren fins al 1936 altres tres. Aquestes obres van ser

rebutjades  posteriorment  per  l’autora.  El  1938 va  publicar  Aloma,  que

presenta moltes de les característiques de les novel·les posteriors, com la

narració  en  primera  persona  per  part  d'un  personatge  femení,  la

introspecció  psicològica  o  el  lirisme.  Mentrestant,  Rodoreda  s’havia

integrat cada vegada més en la dinàmica vida cultural de la Catalunya de la

República.

L’any 1939 Mercè Rodoreda va emprendre, juntament amb altres companys

de la seua generació, el camí de l’exili, que seria molt més llarg i dur del que

es pensava en un principi. Sense temps per escriure novel·la, es va dedicar

al conte. Més tard, a la dècada dels cinquanta, es va establir a Ginebra en

millors condicions i va tornar a reprendre la novel·la. El camí per tornar a
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enfrontar-se  amb aquest  gènere  ve marcat  per  Vint-i-dos  contes,  que va

esdevenir com una mena de laboratori on va experimentar temes i tècniques

que utilitzaria en les novel·les posteriors. Vint-i-dos contes és una obra d’un

gran pessimisme, fruit de la desolació de l’exili. La majoria de les narracions

d’aquest recull tenen com a tema les relacions amoroses abocades al fracàs.

El  1962 va publicar  la  seua novel.la  més famosa,  La plaça del  diamant.

Tracta de la història senzilla d'una dona de les classes populars i, a través de

les  seues  limitades  possibilitats  de  visió  i  de  comprensió,  dels  grans

esdeveniments col·lectius que va haver de viure. El contrast entre allò que és

tràgic i complex —la guerra— i el que és petit i íntim produeix una tensió

dramàtica impressionant. Com va remarcar Joan Fuster, Ala guerra i l’exili, i

el temps que passa, donen al seu art una estranya agudesa: una sensibilitat,

si es vol, dolorosament subtil, alineada en la hipòtesi de la gent anònima, en

la multitud pacient, que  Asofreix@ la història i  poques vegades pot o sap

explicar-la@. 

La plaça del diamant no és exactament una noveŀla sobre la Guerra Civil.

Aquest fet històric apareix només com un rerefons de la narració, que es

centra en la psicologia de la protagonista, en la seua història d’opressió i de

soledat.  Els  fets  històrics  només  apareixen  esmentats  o  suggerits  en  la

mesura  que incideixen en aquest  personatge.  Les tècniques  del  monòleg

interior i l’ús indistint de l’estil directe i indirecte donen com a resultat una
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prosa evocadora i poètica, que recrea de manera molt elaborada la llengua

oral.  La plaça del diamant  incorpora també molts motius simbòlics, com

els coloms.

El 1966 va publicar  El carrer de les camèlies.  Com en la noveŀla anterior,

parteix d’un personatge femení, que intenta refer una identitat personal. En

 Jardí  vora  el  mar (1967)  el  protagonista  és  un  home,  el  jardiner,

observador distanciat de la realitat, que afavoreix l’aparició d’altres històries

secundàries. Del 1974 és  Mirall trencat,  segurament la seua obra mestra,

narració complexa de la liquidació de tot un món, centrada en la vida d'una

dona de la burgesia barcelonina i la seua família, des dels inicis del segle

fins a la Guerra Civil. És una novel·la de gran complexitat, una mena de saga

familiar,  que  inclou  molts  personatges  i  abraça  un espai  de  temps  molt

dilatat. La visió del món que es desprén d'aquesta novel·la és la més tràgica i

desencisada de totes. 

A partir de La meva Cristina i altres contes, la narrativa de Rodoreda pren

un  caràcter  cada  vegada  més  simbolista  i  fantàstic.  Aquesta  tendència

culmina en Viatges i flors (1980) i Quanta, quanta guerra (1980, on narra

l’aventura d’un adolescent que,  com el Fèlix  del  Llibre de meravelles de

Llull, emprén una mena de viatge iniciàtic a través d’un paisatge misteriós,

oníric  i  esotèric,  que  el  durà,  superades  una  sèrie  de  proves,  a  la  seua

maduresa.



4. QUÈ DESTACARIES DE LA NARRATIVA DELS ANYS 70 FINS A L’ACTUALITAT?

REFLEXIONA,  SOBRETOT,  ENTORN DE LES NOVETATS EN LA TÈCNICA

LITERÀRIA I DEL CONTEXT SOCIOCULTURAL

1. Els anys setanta.

El  1971  Oriol  Pi  de  Cabanyes  i  Guillem-Jordi  Graells  batejaren  com  a

“generació literària dels 70” un grup d’escriptors que, nascuts i formats a la

postguerra,  donaven a conéixer  la  seua obra  en uns moments en què el

realisme històric havia entrat en crisi. Aquests crítics destacaven una sèrie

de  trets  comuns  entre  aquests  escriptors,  que  els  permetia  parlar  de

generació. En primer lloc, tots ells estaven marcats pels canvis sociopolítics

dels  anys  50-60,  per  les  conseqüències  del  maig  francés  del  1968 i  per

l’agonia i desenllaç final de la dictadura franquista (1975). Tots compartien,

doncs, uns mateixos elements formatius: tebeos, cinema, televisió, elements

que, mitificats i desmitificats, formaran part de l’obra d’aquests autors.

Pel que fa a la narrativa, compartien la consciència general de la crisi dels

models noveŀlístics. En les seues noveŀles no trobarem la peripècia d'uns

personatges en un marc concret  social,  temporal  i  geogràfic,  sinó que la

ficció hi funciona com una forma de posar en joc la memòria o d'il·lustrar

un sentiment de la  vida.  Aquesta orientació difícilment podia afavorir  el

propòsit d'escriure una novel·la, entesa com a relat d'una realitat objectiva,

com una «història». Com que els interessos dels joves novel·listes graviten

sobre el seu desarrelament social i moral, la societat —en la seua realitat

quotidiana i concreta— no s'hi troba representada, sinó, en tot cas, posada

en qüestió, «refusada». 

Una  bona  mostra  d’aquest  experimentalisme  narratiu  són  llibres  com

Assaig  d'aproximació  a  «Falles  Folles  fetes  Foc» (1974)  d'Amadeu

Fabregat,  L'adolescent  de  sal (1974)  de  Biel  Mesquida,  Contraataquen



(1977) de Carles Reig, Self/Service (1977) de Biel Mesquida i Quim Monzó i

Coll de serps (1978) de Ferran Cremades.

 

Moltes  noveŀles  de  la  generació  dels  70  tenen  un  caràcter  de  crònica

generacional, seguint el model que va establir Terenci Moix en El dia que va

morir Marylin, i se centren en el tema de la fugida, com a reacció contra la

situació claustrofòbica que es viu en l’entorn familiar —l'escenari íntim— i

en  l'entorn  sociopolític  —la  dictadura  franquista.  És  el  que  Enric  Sullà

batejà com el «viatge a Ítaca» i Àlex Broch com la «fugida i retorn». En

trobem bons exemples en llibres com Abans del foc (1971), de Jaume Fuster,

Oferiu  flors  als  rebels  que fracassaren (1973),  d'Oriol  Pi  de Cabanyes o

Ramona, adéu (1972), de Montserrat Roig. El cicle es tancat, a partir de

l'any 1975, amb un cicle de noveŀles en què els personatges retornen, com

en  Ramona Rosbif (1976), d'Isa Tròlec,  El temps de les cireres (1976), de

Montserrat Roig o Rondalla del retorn (1978), de Josep Piera.

D'altres noveŀlistes es van sentir atrets per un tractament mític de la realitat

i  les  seues  obres  tenen  com  a  nucli  la  presentació  d'un  nucli  humà

compacte: una família o un poble. És el cas d'Un regne per a mi (1976), de

Pau Faner, o de Ventada de morts (1978) de Josep Albanell. 

La narrativa valenciana dels 70 va aparéixer una mica més tardanament en

el món cultural català, molt lligada a la normalització que es va portar a

terme al voltant d’editorials com Tres i Quatre i plataformes com els Premis

Octubre. En pocs anys es van adonar a conéixer, a més de Fabregat i de

Cremades  i  Arlandis,  nous  noveŀlistes  com  Rafael  Ferrando  i  Lluís

Fernandez, Gandia Casimiro i J. Ll. Seguí, J. B. Mengual (Isa Tròlec) i Isabel

Clara Simó.



Els altres escriptors valencians que es van donar a conèixer també com a

novel·listes  durant  aquesta  dècada  (Joan  Francesc  Mira,  Josep  Rausell,

Carmelina Sanchez-Cutillas, Gonçal Castelló, etc.) pertanyen a promocions

literàries anteriors. Les seues obres responen a plantejaments diferents als

de la generació del 70. El més important és Joan F. Mira, que va publicar la

seua  primera  novel·la,  El  bou  de  foc,  el  1974.  Juntament  amb Assaig

d’aproximació  a  “Falles  Folles  Fetes  Foc”,  d’Amadeu  Fabregat,  que  va

aparéixer  gairebé  simultàniament,  és  un  dels  títols  fundacionals  del

ressorgiment de la novel·lística al País Valencià després de la Guerra Civil.

En El bou de foc i en el recull de contes Els cucs de seda Mira va recordar els

anys  d’infantesa  de  la  seua  generació,  que  havien  coincidit  amb  la

postguerra. En El desig dels dies, publicada el 1984, Mira conta la història

d’aquesta generació que va fer els vint anys entorn del 1960. La primera

part  d’aquesta  novel·la  es  centra  en  les  il·lusions  d’uns  joves  quan

descobreixen el món i ells mateixos però també, i sobretot , el seu país. En la

segona part es narra el xoc d’aquests somnis amb la realitat: la policia, la

por i el cansanci. Posteriorment, a més de la seua obra com a assagista i

traductor, Mira ha publicat una noveŀla històrica, Borja papa (1996), i una

ambiciosa trilogia sobre la ciutat de València:  Els treballs perduts (1989),

Purgatori (2003) i  El professor d’història (2009). Aquestes tres novel·les

reflecteixen  la  ciutat  de  València  dels  darrers  trenta  anys  i  projecten  la

imatge de l'home occidental modern, que assisteix als canvis socials, polítics

o morals del seu entorn.

 

2. Des dels anys vuitanta fins a l’actualitat.

Hi  ha  dos  factors  que  han  marcat  clarament  l'evolució  de  la  literatura

catalana dels anys vuitanta. D’una banda, l'evolució general de la societat

cap a uns determinats modes de producció i consum cultural propis de les

societats  postindustrials.  De  l’altra,  el  fet  que  la  literatura  catalana  ha

disposat  d’un  cert  suport  institucional.  La  seua  obligatorietat  en



l'ensenyament, a més de servir per a crear futurs lectors, ha produït una

gran demanda de llibres escolars o utilitzables des l'escola, una de les grans

fonts del negoci editorial en qualsevol llengua.

El  mercat  editorial  en  català  s'ha  consolidat  amb  més  de  6  000  llibres

anuals  publicats  i  amb tiratges  que en determinats  casos poden superar

fàcilment els 40 000 exemplars. Tot plegat, però, no ha estat suficient per a

aconseguir un autèntic protagonisme social  de la literatura catalana, que

s'ha mantingut, de fet, al mateix nivell que l'idioma que li serveix de vehicle.

La dècada dels vuitanta va ser clau pel que fa a la renovació i continuïtat de

la  literatura  catalana.  Durant  aquells  anys  van  desaparéixer  els  grans

escriptors  que  havien  assegurat  el  prestigi  literari  del  català  durant  la

postguerra: Llorenç Villalonga, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Joan Vinyoli,

Salvador  Espriu,  Joan  Oliver  o  Josep  Vicenç  Foix.  Alhora,  però,  es  va

produir la reivindicació d'autors que havien estat relativament marginats:

Joan  Perucho,  Joan  Brossa  i,  sobretot,  Pere  Calders,  l’obra  del  qual  va

començar a arribar a un públic ampli  després que el grup Dagoll-Dagom va

adaptar-la al teatre amb gran èxit el 1978 amb l'espectacle Antaviana. 

L'any d'Antaviana va ser també el de l'aparició d'un llibre de contes que va

marcar una nova etapa per a la literatura catalana: Uf, va dir ell, de Quim

Monzó.  Monzó  encetava  amb  aquest  llibre  una  literatura  imaginativa  i

directa  que reflectia,  amb tocs  d'humor que no amagaven un cert  sentit

tràgic  de  l'existència,  la  desorientació  ideològica  de  la  nova  societat

postfranquista. Ben aviat, van aparéixer un seguit de narradors joves que

 van seguir els passos de Monzó, com Sergi Pàmies, Josep Maria Fonalleras,

Maria Jaén, Màrius Serra,  Rafael  Vallbona,  Lluís-Anton Baulenas o Toni

Cucarella.  L’humor,  la  fantasia  i  el  retrat  dels  nous  costums  urbans

caracteritzen l’obra d’aquests autors.



El gran protagonista de la literatura catalana dels anys vuitanta va ser la

narrativa,  en concret la novel·la,  privilegiada com a camí per a crear un

públic lector en català. Tot i les dificultats de classificar obres tan recents i

els seus autors, que es troben en plena evolució, es poden detectar diferents

línies en la narrativa catalana actual. En primer lloc, un tipus de narrativa

que  té  en  Monzó  el  seu  màxim  representant,  caracteritzada  per  la

disgregació  de  la  identitat  dels  protagonistes  i  per  una  trama  plena  de

connnotacions simbòliques o al·legòriques. S'hi troba la influència d’autors

sud-americans com Julio Cortazar i i de nord-americans com Robert Coover

o  Raymond  Carver.  En  són  temes  predominants  el  tedi,  l'angoixa,  la

sensació d'absurd acompanyada de l'humor i la consciència d'artificialitat

de qualsevol ideologia o sentiment i, per tant, de la mateixa literatura. El joc

amb la tradició, amb la mateixa literatura o amb els tòpics i els discursos

socials i culturals, connecten directament aquesta narrativa amb els autors

catalans dels anys vint i trenta com Francesc Trabal o Pere Calders.

 

Un segon tipus de narrativa es caracteritza per l’exploració dels mecanismes

col·lectius  de  la  memòria  i  per  l’ambientació  rural  de  les  històries.  Dins

d’aquesta línia els autors més destacats són Jesús Moncada i Maria Barbal.

Cronològicament pertanyen a la generació dels setanta, però van començar

a publicar a partir de la dècada següent. La seua narrativa està basada en la

mitificació d'un lloc geogràfic concret, com ara Mequinensa (Baix Cinca) en

el cas de Moncada, o la muntanya del Pallars en el cas de Barbal. Moncada,

que es va donar a conèixer amb contes de clara influència caldersiana com

els d'El Cafè de la Granota (1985), va tendir cada vegada més, des del gran

èxit de Camí de sirga (1988) fins a Estremida memòria (1997), a recrear en

les seues obres la memòria col·lectiva. Maria Barbal, en canvi, ha seguit des

de  Pedra de tartera (1985) un model narratiu més atent als personatges,

que revela la influència de Rodoreda.

 



Emparentada  amb  aquesta  narrativa  elegíaca,  la  novel·la  històrica  ha

recreat  des del  passat  medieval  fins  a  la  història  de la  transició.  Vicenç

Villatoro, Jaume Cabré, Maria Àngels Anglada i Josep Lozano són alguns

dels  autors  que  han  practicat  aquest  gènere.  Autors,  d'altra  banda  tan

diferents, com Miquel Àngel Riera, Jordi Coca, Antoni Marí, Maria Mercè

Marçal i Ignasi Mora, han conreat el que es pot qualificar com a novel·la

simbòlica o filosòfica. 

Des dels començaments dels  vuitanta la  noveŀla  de gènere —la noveŀla

policíaca,  l’eròtica  o  la  de  ciènciaficció—  ha  estat  molt  practicada  pels

escriptors, que l’han considerada un mitjà d’arribar a un públic més ampli.

Dins d’aquest corrent destaca per sobre de tots Ferran Torrent, que s’ha

convertit en un dels noveŀlistes més populars i llegits de tota la nostra àrea

lingüística. Després de publicar el 1983, en coŀlaboració amb Josep-Lluís

Seguí,  La  gola  del  llop,  es  va  consolidar  com  a  escriptor  amb  quatre

noveŀles policíaques: No emprenyeu el comissari (1984), Penja els guants,

Butxana (1985),  Un negre amb un saxo (1987) i  Cavall i rei (1989), on,

amb un estil molt personal, adoptava les tècniques de la noveŀla negra per

a reproduir la realitat valenciana amb una gran habilitat per a crear diàlegs

àgils i rics d’expressions populars. Altres llibres de Torrent, com Gràcies

per la propina (1995) rememoren la seua infantesa i joventut. D’una gran

ambició  és  la  trilogia  formada  per  Societat  limitada (2002),  Espècies

protegides (2003)  i  Judici  final (2006),  una  radiografia  crítica  de  la

societat valenciana actual, i de la corrupció urbanística i política.
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Altres noveŀlistes importants són Miquel de Palol i Jaume Cabré. El primer,

que s’havia donat a conéixer com a poeta, va iniciar amb la novel·la El jardí

dels set crepuscles (1989) una prolífica producció narrativa a cavall del relat

fantàstic i llegendari, l'hermetisme i l'especulació filosòfica. Jaume Cabré va

publicar  el  seu  primer  llibre,  un  recull  de  narracions,  el  1974.  Des

d'aleshores  ha  publicat  diverses  novel·les  entre  les  quals  destaquen  La

Teranyina (1984), Fra Junoy o l'agonia dels sons (1984), Senyoria (1991),

L'ombra de l'eunuc (1996) i  Les veus del Pamano (2004). La seua noveŀla

Les veus del Pamano (2004), sobre la repressió de la postguerra, ha tingut

un gran reconeixement internacional.



5.  EXPLICA EN QUINA MESURA LA NARRATIVA CURTA DE QUIM MONZÓ

REFLECTEIX LA SOCIETAT CONTEMPORÀNIA I AMB QUINS RECURSOS LITERARIS

HO FA

Quim Monzó va nàixer a Barcelona el  1952. Ha fet entre altres coses de

dissenyador gràfic, dibuixant de còmics, corresponsal de guerra, autor de

lletres de cançons,  guionista de ràdio i  de televisió,  traductor i,  sobretot,

d’escriptor.

Tant la seua primera noveŀla,  L’udol del griso al caire de les clavegueres

(1976) com Self Service (1977), escrita en coŀlaboració amb Biel Mesquida,

se situen al marge de la producció posterior de Quim Monzó i ens remeten a

les  coordenades  estètiques  d’alguns  dels  autors  de  la  generació  dels  70,

marcada per un textualisme que funcionava com un –isme radical més en el

marc de la politització extraparlamentària del període de la transició. 

De tota manera, en aquestes obres ja s’apuntaven algunes de les notes que

han  esdevingut  característiques  del  seu  món:  l’esperit  crític,  l’univers

ciutadà,  l’atracció  per  petites  històries  fragmentades  de  personatges

anònims i la poetització de mites de la societat de consum. Però Monzó va

abandonar  aviat  els  plantejaments  experimentalistes  d’aquestes  primeres

obres i va apostar per una narrativa més directa i acostada al lector.

https://sites.google.com/a/laserpblanca.com/la-serp-blanca/quim-monzo-franz-kafka-y-el-colorido/monzo.jpg?attredirects=0


Després del primer recull de contes —Uf, va dir ell—es fa perceptible una

evolució cap a la màxima d’elisió d’elements superflus, tant pel que fa a la

ficció com pel que fa al model de llengua literària. Els seus contes es basen

en una idea inicial i única, a vegades una sorpresa final, que produeix un

gag, una situació còmica, irreverent i absurda, en els primers llibres, més

realista i càustica en els darrers. 

Els  motius  centrals  de  la  narrativa  de  Monzó  van  des  de  la  solitud

existencial fins a la reflexió irònica sobre l’escriptura. En el segon llibre de

contes,  Olivetti, Moulinex, Chaffoteaux et Mauri (1980) encara és present

una  certa  atmosfera  onírica  —on  predominen  temes  com  el  doble,  la

rebeŀlió dels objectes o el trencament de la barrera entre els espais de la

ficció i la realitat—, però en L’illa de Maians (1985) predomina la reflexió

sobre  el  llenguatge  i  l’acte  de  l’escriptura,  així  com  la  denúncia  de  les

vanitats del món literari. A partir del primer recull de la dècada següent, El

perquè de tot plegat (1993), sense perdre cap d’aquestes perspectives, els

seus contes tendeixen a agrupar-se al voltant de dos grans pols temàtics.

D’una banda, l’alienació de la vida en parella. Bona part dels relats de Quim

Monzó estan dedicats a tipificar tota mena d’actituds i discursos sobre les

relacions amoroses a la nostra època. Els seus personatges, l’ambient en què

viuen, les formes habituals de relació, etc., tenen una relació molt directa

amb les formes de vida urbana de finals dels setanta i inicis dels vuitanta.

L’altre pol temàtic que domina la narrativa de Monzó és la reescriptura en

clau  irònica  o  la  deformació  d’episodis  literaris  ben  coneguts,  des  de  la

lectura grotesca del Cavall de Troia fins al capgirament de la història de La

metamorfosi kafkiana, amb un conte en què és l’insecte qui es converteix en

home. L’últim llibre de contes publicat, Mil cretins (2007), constitueix una

reflexió amarga sobre la vellesa, la decadència física i el pas del temps.



Com ha remarcat Manuel Ollé, el que Quim Monzó escriu no és purament

ficció,  sinó metaficció:  ficció sobre la  ficció.  Quim Monzó no es  limita a

contar unes històries, sinó que, alhora, les interroga i les analitza. A més

d’interrogar i  desdoblar les veus,  utilitza  en alguns casos com a primera

matèria dels seus relats ficcions prèvies i de sobres conegudes pels lectors

per tal d’invertir-les i pervertir-ne la lògica interna.

Amb la sèrie de reculls de columnes d’opinió que arrenca amb  El dia del

senyor (1984), Quim Monzó va iniciar una via paraŀlela de reflexió literària,

aquí a través dels recursos de la crònica i el reportatge i amb els recursos

retòrics de l’argumentació: la paròdia, la ironia i la reducció a l’absurd.

La literatura periodística de Monzó s’incorpora plenament —i no en un lloc

marginal— a la seua obra. Proporciona un testimoni insusbtituïble del seu

temps. Monzó posa la penetració analítica i la força argumentativa del seu

discurs  al  servei  d’una  inexhaurible  capacitat  de  reacció  davant  dels

discursos  oficials,  les  mitges  veritats  i  els  tòpics  presumptament

progressistes.  L’espanyolisme  tronat,  el  subnacionalisme  català,  els

fonamentalismes  més  o  menys  propers  i  més  o  menys  disfressats  de

progressismes, les trampes del bilingüisme, la publicitat institucional i la no

institucional  i  en  general  tota  mena de  discursos  disfressats  i  de  mitges

veritats són alguns dels temes recurrents dels seus articles. 

Tant en la narrativa com en l’articulisme, Quim Monzó delimita i analitza

les imatges que ens fem de la ciutat i del país, de les relacions de parella i de

nosaltres mateixos. La temàtica central de la seua literatura són els tòpics i

les mentides que envolten tots els aspectes de la vida quotidiana.



6. DESCRIU LES TENDÈNCIES MÉS RELLEVANTS DE LA POESIA EN EL PERÍODE

QUE VA DES DE LA POSTGUERRA FINS A FINALS DELS ANYS 70

Entre  finals  dels  quaranta  i   principis  dels  cinquanta  Carles  Riba  va

esdevenir un punt de referència per als escriptors joves i per a la cultura

catalana  que  lluitava  per  sobreviure  i  reafirmar-se.  Riba  encarnava  els

valors de rigor moral, d’exigència literària i de fe en la cultura que havien de

ser  els  fonaments  per  a  redreçar  el  país.  Riba  va  donar  orientació  a  un

conjunt  de  poetes  més  joves,  que  perllonguen  la  poesia  de  tradició

postsimbolista i el gust noucentista per l’expressió culta i el rigor en l’ús de

la llengua. Paral·lelament a aquesta línia, n’hi ha una altra aplegada entorn

de Foix, que reivindica la ruptura formal i lingüística i l’experimentalisme

de les avantguardes.

En la literatura catalana dels anys seixanta es va viure un gran debat, que va

enfrontar  l’estètica  de  tradició  simbolista  amb una altra  que concebia  la

literatura com una forma de compromís polític al servei de la lluita contra la

dictadura.  És l’anomenat realisme històric  o social,  que es basava en els

plantejaments marxistes d’intel·lectuals i escriptors com Lukács, Gramsci i
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Brecht,  i  que reivindicava  la  participació de  la  literatura  en la  lluita  per

l’alliberament  individual  i  social  de  l’ésser  humà.  L’antologia  Poesia

catalana del segle XX (1963), de Joaquim Molas i Josep Maria Castellet, va

ser el referent programàtic del nou corrent literari. Dos llibres de poesia de

Pere Quart i Salvador Espriu, Vacances pagades i La pell de brau, publicats

tots dos el 1960, van ser llegits en aquesta clau realista. En aquest context

s’explica  l’interés  despertat  per  la  Nova Cançó,  un moviment que va ser

utilitzat per escriptors i polítics per a arribar a un públic més ampli.

En iniciar-se la dècada dels setanta, però, es van produir en el nostre món

literari un seguit de fets que van marcar un tomb en la poesia. D’una banda,

es  van començar a  publicar  les  obres  completes  de  Joan Brossa,  que va

sortir així de la seua situació marginal, i es va redescobrir la poesia de Foix.

Aquests dos autors es van convertir ben aviat en els mestres reconeguts de

les promocions més joves. La generació més jove compartia la voluntat de

practicar la poesia com una activitat autònoma, sense altra finalitat que la

de  fer  literatura,  i  reivindicava  unes  opcions  poètiques  que  portaven  a

explorar i explotar les possibilitats del llenguatge.

Al País Valencià l'anunci del canvi va ser marcat el 1974 per una antologia

que  Amadeu  Fabregat  publicà  amb  el  títol  de  Carn  fresca.  La  tria

presentava  un  mostrari  de  poetes  que,  per  a  Fabregat,  significava  la

presència d'una nova poesia al País Valencià. Prèviament, s’havia produït la

la reaparició fulminant de Vicent Andrés Estellés. Lletres de canvi, del 1970,

va ser seguit, l’any següent, per quatre títols més.

L'obra  dels  poetes  seleccionats  en  Carn  fresca responia  a  orientacions

diverses. Compartien, únicament, el trencament amb la tradició anterior del

realisme  històric  i  la  voluntat  de  practicar  la  poesia  com  una  activitat

autònoma,  és  a  dir,  sense  altra  finalitat  que  la  de  fer  «literatura».  De



manera simultània, a la resta de la nostra àrea lingüística poetes com Xavier

Bru  de  Sala  i  Ramon  Pinyol  s’allunyaven  del  realisme  precedent  i  es

decantaven cap al simbolisme o l’experimentalisme. 

Joan  Navarro,  un  dels  poetes  seleccionats  per  Fabregat,  va  guanyar  la

primera edició del premi de poesia Vicent Andrés Estellés, en el marc dels

Premis  Octubre,  amb  Grills  esmolen  ganivets  a  trenc  de  por.  Salvador

Jàfer,  un  altre  dels  antologats,  hi  va  quedar  finalista  amb  L’esmorteïda

estela  de  la  platja.  Josep  Iborra  ha  remarcat  que  el  món d’aquests  dos

poetes comparteix algunes característiques comunes, com la creació d’«una

realitat  angoixosa,  llunàtica,  gòtica,  il·lustrada  amb  motius  o  emblemes

idèntics —bruixes, ganivets, espases, escorpins, escurçons, herois, vaixells—

i es troben obsessionats per un altre cel i  una altra terra, en una tensa i

violenta  situació  d'exili,  d'infern.»  Tots  dos  tracten  de  transformar  la

realitat operant sobre el llenguatge. De tota manera, l’aventura espiritual de

Navarro,  «no està  impulsada,  com en Jàfer,  per  un impuls  místic.  Se'ns

presenta tancada, sense cap accés possible a l'altra banda de l'espill. Això fa

que la seua experiència siga més precisa,  més acostada a la seua realitat

concreta.» Reculls posteriors de Navarro són L'ou de la gallina fosca (1975),

Bardissa de foc (1981) i Magrana (2004). De Jàfer, Lívius diamant (1975) i

Els caçadors salvatges (1984.
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Altres  poetes  que  van  aparéixer  en  les  mateixes  dates  són  Jaume Pérez

Montaner, Josep Piera i Marc Granell. La poesia de Pérez Montaner, encara

que comparteix alguns dels procediments de la de Navarro i Jàfer, no perd

mai de vista, com a referent, el món real, i es val de recursos expressius més

directes. L’obra poètica de Piera i Granell s'esforça per esquivar la realitat,

transfigurant-la en la substància verbal del poema.

Entre  els  altres  poetes  que  inicien  la  seua  obra  durant  els  setanta  cal

esmentar  Pere  Gimferrer,  Narcís  Comadira,  Feliu  Formosa  i  Francesc

Parcerisas.  Gimferrer va inaugurar la  seua obra lírica en català  amb  Els

miralls (1970),  on  introduí  els  recursos  més  representatius  de  les

avantguardes  postsimbolistes.  La  seua  obra  continuà  en  Hora  foscant

(1972) i Foc cec (1973) i L’espai desert (1977). Reprenent trets de la tradició

medieval catalana —Ausiàs Marc—, del simbolisme i el postsimbolisme (de

Mallarmé a Saint John Perse) i de l'avantguarda (Pound), ha elaborat un

món propi, de vegades difícil, que, com ha comentat Sam Abrams, «reuneix

en un mateix pla visions reals més o menys transformades, fragments de

lectures,  imatges  fílmiques,  en  un  conjunt  que  té  una  qualitat  material

gairebé com de col·latge.»



7.  EXPLICA LES APORTACIONS DE VICENT ANDRÉS ESTELLÉS AL GÈNERE

POÈTIC

Estellés és el màxim exponent de la poesia contemporània al País Valencià i

un autor, pels seus temes, absolutament representatiu de la postguerra. Una

gran part de la seua producció ha aparegut amb retard. De fet, Estellés entra

en joc, com a poeta, en la dècada dels setanta, quan ja portava més de vint

anys escrivint versos. S’havia donat a conéixer el 1953, amb  Ciutat a cau

d’orella. El 1956 va publicar La nit i, el 1958, Donzell amarg. La situació es

va capgirar a partir del 1970. A partir d’aquest any es va produir el que s’ha

anomenat el boom Estellés. El 1971 va publicar el Llibre de meravelles i La

clau que obri tots els panys. El 1972, Recomane tenebres, primer volum de

l’obra completa, que arribaria a deu volums. L’ambient li va ser favorable

perquè es va reincorporar a la nostra escena literària en un moment decisiu

de represa  cultural  del  País  Valencià  que els  seus  llibres  van contribuir,

d’altra  banda,  a  reforçar.  Pòstumament  s’ha  publicat  el  Mural  del  País

Valencià,  extensa  composició  dedicada  a  cantar  tots  els  pobles  i  ciutats

valencians, personatges històrics i accidents geogràfics.

En la poesia d’Estellés hi ha la reconstrucció en la memòria d’un petit món,

explicat  meticulosament  en  la  seua  quotidianitat.  Es  tracta  d’un  discurs
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poètic  deliberadament  oposat  al  de  la  poesia  pura,  perquè  esquiva  la

temptació del pur joc verbal, del lirisme més o menys hermètic i privat. En

aquest món constituït per objectes i comportaments quotidians del poble,

de la seua gent, l’amor, per exemple, tindrà una presència molt concreta i

circumstanciada.  La  mort  no  serà  tampoc  cap  entitat  metafísica,  «sinó

aquella altra, veritablement / indigna, de les malalties, les / injeccions i les

pastilles, un / enrenou de culleres i tassetes». 

Estellés inventaria la realitat a través de la seua poesia. Aquest inventari de

la realitat l’ha portat a fer un autèntic fresc o mural de la València del seu

temps.  La  poesia  d’Estellés,  però,  no  es  pot  enquadrar  en  el  realisme

històric que es propugnava en la dècada dels seixanta. Més que de realisme

històric  es  tracta  d’un testimoniatge,  d’una  crònica  o  documental  de  la

realitat, de la qual un dels millors exponents és el  Llibre de meravelles,

crònica impressionant d’un temps de crisi.

En la poesia d’Estellés la realitat quotidiana apareix descrita amb un estil

molt expressiu construït sobre la fusió de diversos registres, amb predomini

de la llengua coŀloquial. Al costat d’aquesta explotació poètica de la llengua

coŀloquial, la seua poesia mostra també una particular elaboració estilística

i retòrica, ben visible en la seua adjectivació, en les imatges metafòriques i
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en  la  utilització  de  les  fórmules  clàssiques,  particularment  l’ègloga  i

l’alexandrí. Una altra aportació important d’Estellés al gènere poètic és l’ús

de referents de la tradició literària clàssica, de vegades amb una intenció

paròdica  o  irònica.  Aquest  procediment  li  permet  operar  amb  un  cert

distanciament,  com  en  les  Horacianes,  on  les  aŀlusions  al  món  llatí

transformen en poesia lírica el que és una crònica gairebé periodística amb

caires satírics. En aquest llibre el poeta retrata la vida valenciana dels anys

seixanta, transvestint-se d’Horaci, barrejant València amb la Roma imperial

i disfressant els seus enemics contemporanis de personatges de l’època com

ara Suetoni. De la mateixa manera, en el Llibre de meravelles la crònica de

la  València  de  la  postguerra  es contrapunta  amb referències  constants  a

autors de la literatura catalana medieval.



8.  EXPLICA LES CARACTERÍSTIQUES MÉS IMPORTANTS DE LA PRODUCCIÓ

POÈTICA DE SALVADOR ESPRIU

Poeta,  dramaturg  i  narrador,  l’obra  d’Espriu  té  un  caràcter  fortament

unitari.  Hi  contribueix la  creació de diversos mites que recorren la  seua

obra,  alguns  de  procedència  personal,  com  Sinera  (inversió  d’Arenys,

població de procedència de la  família  d’Espriu),  Lavínia (Barcelona i,  de

vegades,  Catalunya) i  Kolinòsia i  Sepharad (Espanya).  Aquest escenari  el

pobla de diversos personatges, de vegades desdoblaments del mateix autor.

En  aquest  espai  mític  creat  per  Espriu  s’interfereixen  els  grans  mites

hel·lènics  –Teseu i  Ariadna,  Antígona- o  la  identificació del  poble  català

amb els jueus.

Espriu va considerar la seua obra com una «meditació constant i obsessiva

de la mort». Per a ell la mort és la realitat última de l’existència humana: és

sabent que hem de morir que la vida pot començar a prendre un sentit, que

ja  no  serà  un  deliri  fabulós  o  una  il·lusió,  sinó  consciència  i  dolor.  En

aquesta  meditació  de  la  mort,  desguarnida  de  tota  connexió  d’ordre

transcendent,  religiós  o  no,  la  lucidesa  restaura  les  coses  essencials.  A
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aquesta  concepció  correspon  un  estil  auster,  d’una  línia  seca  i  precisa.

Enfront de la «meditació de la mort» hi ha la «vida» dels homes que no

mediten la mort: és l’agitació vana del laberint grotesc, que converteix els

homes en ninots o titelles. 

Espriu formava part de la primera generació d’escriptors que, en arribar a la

joventut, es van trobar amb una llengua codificada i normalitzada i un marc

de  llibertats  i  autogovern  per  a  Catalunya.  Durant  el  període  de  la

República,  Espriu havia publicat  cinc llibres  en prosa  –novel·la  i  conte-,

entre els quals El doctor Rip, Laia i Ariadna al laberint grotesc. Al mateix

temps havia estudiat dret i història antiga en la Universitat Autònoma, on

va conéixer un quadre de professors brillants, formats sota el codi acadèmic

del  noucentisme.  Semblava  que  es  configurava  per  a  Espriu  un  futur

universitari,  però  tot  això  es  va  esvair  amb  l’esclat  de  la  Guerra  Civil.

Després de la guerra Espriu va haver de treballar en una notaria i, més tard,

en una companyia d’assegurances; i es va concentrar com a escriptor en la

poesia. 
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El primer llibre publicat després del 1939,  Cementiri de Sinera (1946) és

una elegia del món destruït per la guerra que el poeta identifica amb Sinera.

En el llibre de poemes següent,  Les cançons d’Ariadna (1949), Espriu va

recuperar en vers satíric el món d’Arenys i va enllaçar la seua poesia amb la

narrativa anterior a la guerra. El 1948 va escriure l’obra teatral  Primera

història d’Esther, que va concebre com un testament de la llengua catalana,

on entrecreua el mite bíblic amb el món de Sinera des de l’estètica grotesca i

esperpèntica.  Després  de  Les  cançons  d’Ariadna,  va  publicar  Les  hores,

Mrs.  Death i  El  caminant  i  el  mur.  Aquests  llibres,  com  ha  observat

Castellet,  tracen un camí d’interiorització que culmina amb l’experiència

mística de Final del laberint on Espriu segueix principis íntimament lligats

a la càbala. En tots aquests llibres s’insisteix en l’angoixa i la solitud que

envolten l’home i, al mateix temps, s’expressen les tensions del poeta amb el

seu poble.

La pell de brau (1960) va marcar el moment de màxima projecció pública

d’Espriu. El poeta, convertit en un oracle o profeta del seu poble s’adreça a

Sepharad (Espanya) per denunciar les injustícies que van seguir la Guerra

Civil. En el moment en què triomfaven les noves tendències literàries del

realisme  històric,  que  propugnava  el  compromís  social  de  l’escriptor,  la

poesia  cívica  d’Espriu  va  adquirir  un  gran  ressò.  Hi  va  contribuir

notablement  la  difusió  musical  que  Raimon  va  fer  de  molts  dels  seus

poemes.



9. DESCRIU LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA POESIA ACTUAL

La  poesia  catalana  de  la  dècada  dels  vuitanta  va  venir  marcada  per  la

progressiva pèrdua dels grans mestres de la postguerra, com Espriu, Foix,

Pere  Quart  o  Vinyoli.  Ha  continuat  cultivant-se  una  poesia  de  caràcter

experimental, relacionada amb les avantguardes històriques, amb referents

com Palau i Fabre, Foix i, sobretot, l’obra de Joan Brossa, que a partir de

l’edició de Poesia rasa, el 1970, ocupa un lloc central en la poesia catalana

contemporània. Però segurament la línia estètica predominant en la poesia

catalana de les dues últimes dècades del segle xx és el realisme líric, que

desenvolupa diverses possibilitats de la poesia postsimbolista. La influència

de la  poesia  de  Joan Vinyoli  ha estat  decisiva  en la  constitució d’aquest

corrent estètic.

Al  llarg  de  la  dècada dels  vuitanta  han aconseguit  la  maduresa  artística

poetes  com  Feliu  Formosa,  Joan  Margarit,  Narcís  Comadira,  Francesc

Parcerisas i Pere Gimferrer. Pere Gimferrer, que el 1981 va reunir en Mirall,

espai,  aparicions els  seus  quatre  primers  llibres  de  poesia  catalana, ha

publicat llibres de gran valor com El vendaval (1989) i La llum (1991). 
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Per la seua banda, Feliu Formosa va recollir també l’any 2004 tota la seua

obra poètica en un nou volum, Darrere el vidre. Poesia 1972-2002. La seua

poesia  està  basada  en  una  vasta  cultura,  un  realisme  existencial  i  la

influència de Gabriel Ferrater.

La poesia de Francesc Parcerisas ha evolucionat des del realisme crític dels

primers llibres fins als models d’una poesia d’actitud moral davant de la

quotidianitat.  Llibres  com  L’edat  d’or l’han  convertit  en  un  dels

representants  més  sòlids  de  l’anomenada  poesia  de  l’experiència.

Finalment, Narcís Comadira ha tendit, a través d'un progressiu rigor mètric

i  lingüístic,  cap  a  les  formes  clàssiques,  la  contemplació,  la  reflexió  i  la

ironia.

L'aparició  de  noms  nous  en  la  poesia  catalana,  sobretot  al  voltant  dels

premis literaris,  va començar a  tenir  un cert  ressò cap a  la  meitat  de la

dècada dels vuitanta. Des d’aleshores s’han donat a conéixer tota una sèrie

de nous poetes com Vicent Alonso, Enric Sòria, Albert Roig, Enric Casassas,

Isidre Martínez Marzo, Sebastià Alzamora o Manel Rodríguez-Castelló.

Una part d'aquesta poesia, tot i moure's dins dels paràmetres descrits, ha

defensat  un  cert  barroquisme  vital  i  plantejaments  volgudament

heterodoxos. Dins d'aquesta línia, la poesia d’Enric Casasses ha adquirit una

actualitat creixent. La seua obra mostra influències molt heterogènies (de la

poesia  medieval  al  surrealisme,  passant  pel  Renaixement  i  el  Barroc).

Casasses ha construït un circuit alternatiu de recitació poètica i la seua obra,

qualificada de psicodèlica,  populista i  romàntica,  s'ha convertit  durant la

segona meitat dels noranta, en un referent inexcusable.



10.  LA POESIA DE MIQUEL MARTÍ I POL HA ACONSEGUIT UN GRAN RESSÒ

SOCIAL. EXPLICA-HO I RAONA-HO

 

Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, Osona, 1929-2003) és un dels poetes en

llengua catalana més populars  i  llegits.  Als catorze anys va començar a

treballar al despatx d'una fàbrica tèxtil fins que en va haver de plegar el

1973 a causa d'una esclerosi múltiple que va contraure cap al 1970 i que

des d’aleshores li va impedir de moure’s i  de parlar amb normalitat.  La

seua poesia, d'arrel autobiogràfica, transcendeix la realitat de l'àmbit de la

seua malaltia i del temps històric concret, i crea un paisatge interioritzat,

d’una gran serenitat.

Els seus primers llibres de poemes, com El poble i  La fàbrica, s'inclouen

de ple en el corrent que s'ha anomenat del realisme històric; Martí i Pol hi

descriu un món que coneix bé per mitjà de procediments com l'inventari o

la  crònica.  El  contrast  entre  la  descripció  de  la  vida  de  l'obrer,  que  es

desenvolupa en condicions molt dures, i el tractament humà, d'una gran
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tendresa, amb què el poeta es refereix a les persones concretes, a voltes

amb  noms  i  cognoms,  que  formen  «la  seva  gent»,  és  una  de  les

característiques  més  originals  d'aquesta  poesia,  expressada  amb  un

llenguatge directe i assequible.

La  irrupció,  progressió  i  estabilització  de  la  malaltia  queden  fortament

reflectides en la seua obra de la primera meitat dels anys setanta. L'objecte

de  la  seua  poesia,  fins  al  1975,  s'interioritza;  ara  s'imposen  la  solitud,

l'angoixa, una certa presència de la mort, i el poeta defineix un món reduït i

tancat, l'únic que percep com a possible en les noves circumstàncies que li

toca de viure. 

D’aquesta dura experiència interior en surt amb un nou vitalisme paraŀlel al

que  viu  la  societat  catalana  amb  la  recuperació  de  les  seues  llibertats

polítiques.  També diversos  elements  autobiogràfics  —la  mort  de  la  seua

dona— donaran una complexitat més gran a aquesta etapa. Com a contrast,

un nou amor, un segon matrimoni i una nova estabilitat en la seua vida són

els motius d’Els bells camins. En aquest context de represa vital al final dels

anys setanta també es produeix la publicació d’un llibre de poesia amorosa

molt  reconegut  dins  la  seua  obra:  Estimada Marta.  A  meitat  dels  anys

vuitanta s’inicia la darrera etapa del poeta, que és una nova mirada interior,

en la qual Martí  i  Pol s’acara amb el pas del temps i la proximitat de la

vellesa.

En els llibres que publica ja en els anys noranta la poesia de Martí i Pol

presenta  un  nou  tombant,  definit  pel  desconcert,  el  desencís,  la

inseguretat. Ara bé, aquesta sensació de desconcert no és només personal:

tant a Un hivern plàcid (1994) com al Llibre de les solituds (1997) es deriva



també  de  la  reflexió  sobre  la  vida  col·lectiva  del  país,  sobre  els

esdeveniments d'ordre social i polític coetanis. I aquí el desencís de Martí i

Pol  esdevé  crític,  de  nou,  lluny  d'abandonar-se  a  la  resignació  o  a  la

passivitat.

La difusió que de manera progressiva ha aconseguit l’obra de Miquel Martí i

Pol  l’ha  convertit  en  un  fenomen  únic  d’estimació  popular  en  la  poesia

catalana del final del segle xx. Aquesta estimació i popularitat s’expliquen

perquè la poesia de Martí i Pol és essencialment comunicativa i perquè el

seu món metafòric defuig l’hermetisme. D’altra banda, la sinceritat de la

seua veu poètica, i l’experiència biogràfica que comunica, són unes altres

raons importants per a comprendre per què la poesia de Miquel Martí i Pol

ha obtingut aquest ressò. En aquest interès hi ha tingut un pes innegable la

interpretació que, d'una part de la seua obra, n'ha fet el cantant Lluís Llach,

si bé, per damunt de tot, cal atribuir-lo a la calidesa dels seus poemes, en els

quals  l'amor,  l'experiència  moral  individual  i  col·lectiva  o  la  convivència

amb la greu malaltia que va patir són presentats amb un llenguatge que sol

defugir l'artificiositat.



11.  DESCRIU LA RENOVACIÓ TEATRAL DEL PERÍODE QUE VA DES DE LA

POSTGUERRA FINS ALS ANYS 70

Després de la  Guerra Civil  i  amb la  implantació del  règim franquista,  el

teatre en llengua catalana va ser prohibit dels escenaris professionals i va

viure absolutament desconnectat de les línies més innovadores del teatre

europeu i nord-americà fins al final de la Segona Guerra Mundial. A partir

del  1946,  el  teatre  català  va  reprendre  les  seues  activitats  en  règim

professional  i  de  forma  pública  tot  conreant  els  models  i  les  formes

dramàtiques més tradicionals del repertori de preguerra.

Josep Maria de Sagarra va procurar plantejar a La fortuna de Sílvia (1947) i

Galatea (1948) conflictes actuals d’índole moral, en què la guerra europea té

un  paper  determinant  com  a  desencadenant  del  desenvolupament

psicològic  dels  personatges.  La  proposta  de  renovació  de  Sagarra  va  ser

desestimada per la crítica i el públic i es va veure obligat a retornar a les

formes dramàtiques del passat, als poemes dramàtics i a les comèdies de

costums. El gran èxit de Sagarra en aquella època es va produir amb  La

ferida lluminosa (1954), obra escrita en prosa en què tractava la hipocresia

religiosa,  el  pecat  i  el  perdó  cristià  des  d’una  perspectiva  sentimental  i

lacrimògena.
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Al  llarg  de  la  segona  meitat  dels  anys  cinquanta  i  primers  seixanta,  la

renovació va provenir de fronts i plataformes diferenciats dels estrictament

professionals o comercials. Cal esmentar, en primer lloc, les aportacions de

textos  teatrals  d’alguns  escriptors,  com  Josep  Palau  i  Fabre  o  Llorenç

Villalonga.  En  segon  lloc,  es  van  fundar  plataformes  teatrals  creades  al

marge  de  l’escena  professional  i  oficial  com  l’Agrupació  Dramàtica  de

Barcelona (ADB) i l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual (EADAG). L’ADB es

va crear amb l’objectiu de connectar de nou el teatre català amb els corrents

dominants de la literatura europea contemporània.  A més,  va afavorir  la

promoció  o  descoberta  de  Joan  Oliver,  Salvador  Espriu,  Joan  Brossa,

Manuel de Pedrolo o Baltasar Porcel, entre d’altres. Destaca l’estrena de la

Primera història d’Esther,  d’Espriu,  i  d’Or i  sal,  de Joan Brossa,  que va

representar el primer intent seriós de donar a conéixer l’obra d’un poeta que

des  del  1945  havia  escrit  nombroses  pàgines  d’un  projecte  de  “Poesia

escènica”, basat en l’acció i el moviment.

Al seu torn, l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, dirigida per Ricard Salvat i

Maria Aurèlia  Capmany,  va promoure una nova concepció professional  i

una  determinada  adscripció  ètica  i  estètica  relacionada  amb  Brecht  i  el

teatre èpic, que Ricard Salvat havia importat d’Alemanya. A més, va afavorir

el  naixement  i  posterior  desenvolupament  del  teatre  independent,  que

defensava una concepció del teatre com a instrument de lluita amb gran

capacitat d’irradiació social i incidència política. 

Els grups de teatre independent apareguts al llarg dels anys seixanta van

aspirar a una renovació profunda del teatre que es feia a l’època i la van dur

a terme mitjançant el desmarcament dels circuits tradicionals, la recerca i

creació d’un nou públic,  així com amb la revalorització de les figures del

director, de l’escenògraf i de l’intèrpret.



Una altra instància que va contribuir a la renovació del teatre català va ser la

creació  del  premi  Josep  Maria  de  Sagarra,  que,  juntament  amb  altres

premis, va servir de plataforma per als dramaturgs joves. Des del punt de

vista estètic, hi havia un interés generalitzat per part dels autors d’assimilar

els corrents i les tendències vigents al teatre europeu i nord-americà. Així,

Una vella,  coneguda olor,  de  Josep M.  Benet  i  Jornet  és  deutora  de  la

tradició realista dels teatres americà i espanyol de postguerra, mentre que

un  altre  text  del  mateix  autor,  Berenàveu  a  les  fosques,  assumeix  les

tècniques  brechtianes  fins  a  les  últimes  conseqüències.  Altres  obres

importants d’aquesta etapa del teatre català són El retaule del flautista, de

Jordi Teixidor i Defensa índia de rei, de Jaume Melendres. 

A finals  dels  anys seixanta van tenir  lloc  uns canvis en la  concepció del

fenomen teatral, en clara correspondència amb el que succeïa a la resta del

món occidental. Es va produir un protagonisme dels directors en detriment

dels  autors,  i  de  l’expressió  corporal  i  de  la  imatge  en  detriment  de  la

paraula,  així  com una expansió de les tècniques de treball  coŀlectiu i  un

trencament de les fronteres entre sala i escena. Hi havia una tendència per

l’espectacle:  era  l’època  dels  “muntatges”.  El  concepte  d’espai  escènic

substituïa els decorats, i la caixa a la italiana va ser bandejada per un espai

polivalent, segons les necessitats de cada espectacle.
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Hi va haver un seguit de grups que van protagonitzar més directament la

renovació del panorama teatral. Els Joglars van començar a actuar a partir

de l’any 1962 i van ser seguits per molts d’altres. Els Comediants es van

aglutinar a l’entorn de Joan Font a partir de l’any 1972, i han estat un dels

grups més innovadors, per la seua concepció d’un teatre basat en la festa.

Dagoll-Dagom va ser fundat per Joan Ollé el 1974. El 1978, amb un nou

equip dirigit per Joan Lluís Bozzo i Anna Rosa Cisquella, van iniciar una

línia  molt  original.  De primer,  van muntar  Antaviana (1978),  espectacle

sobre textos de Pere Calders i  després una sèrie  d’experiències de teatre

musical, amb una finalitat més comercial, però mantenint un mínim rigor.

El  1976 va iniciar també les seues activitats el  Teatre Lliure,  cooperativa

formada per  un grup de  professionals  arribats  de diversos coŀlectius  del

teatre independent. Sota la direcció inicial de Pere Planella, Lluís Pasqual i

Fabià  Puigserver,  el  teatre  Lliure  va  desenvolupar  des  dels  inicis,  a  la

manera  del  Piccolo  milanés,  una  política  teatral  basada  en  el  repertori

universal.

El  desenvolupament  del  teatre  al  País  Valencià  ha  estat  relacionat  de

manera molt directa amb la intervenció dels germans Rodolf i Josep Lluís

Sirera. L’accés dels Sirera als escenaris va tenir lloc en el context del Centre

Experimental de València que, l’any 1970, estrena la seua primera obra, La

pau (retorna a Atenes).  Al  cap de  poc el  Centre s’escindí  en dos grups,

Carnestoltes i El Rogle. Aquest darrer era format pels germans Sirera i Juli

Leal, entre d’altres. Tots ells van intervenir directament en el Manifest del

Teatre Valencià que va publicar el diari “Levante” el 5 de febrer de 1974.

S’hi  reivindicava  la  necessitat  d’un  teatre  actual,  que  tingués  present  la

lectura  històrica  de  la  tradició,  la  incorporació  d’autors  clàssics  i

contemporanis universals, la normalització del llenguatge, i l’obtenció d’un



ampli suport econòmic i social.

És  dins  d’aquest  context  que  tenen  sentit  les  activitats  de  grups  com

Carnestoltes, que va adaptar L’hort dels cirerers de Txèkhov i Jordi Babau

(versió lliure del  Georges Dandin) de Molière o el Grup Pluja de Gandia,

que va representar El Supercaminal de Ximo Vidal i Sang i ceba, muntatge

coŀlectiu sobre la guerra civil.

El  teatre  de Rodolf  Sirera s’ha caracteritzat  per  una recerca formal molt

acusada, i per la incorporació d’elements i recursos expressius provinents

d’altres mitjans de comunicació i d’altres tradicions teatrals. En són bons

exemples  L’assassinat  del  Doctor  Moraleda  (1978),  aproximació  a

l’ambient de la narrativa i el cinema de l’anomenada “sèrie negra” a partir

d’una  història  rocambolesca  plena  d’aventures,  contada  a  través  de

múltiples episodis que en trenquen el procés lògic, o  Bloody Mary Show

(1979), on incorpora elements del music-hall i del circ. En coŀlaboració amb

Josep Lluís Sirera ha escrit Homenatge a Florentí Monfort (1971)i la trilogia

“La  desviació  de  la  paràbola”,  sobre  la  realitat  social  i  política  del  País

Valencià durant la Restauració:  El brunzir de les abelles  (1976),  El còlera
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dels  déus(1979)  i  El  capvespre dels  tròpics  (1980).  De tota  manera,  per

damunt de tot, Sirera ha demostrat un interés constant per la reflexió sobre

el teatre. És el cas d’obres com Plany en la mort d’Enric Ribera (1975) o El

verí del teatre (1978). El Plany està muntat sobre una estructura musical, i

consisteix  en una  biografia  imaginària,  que  es  presenta  des  d’una  doble

perspectiva:  la  interior,  que analitza el  personatge d’una manera gairebé

freudiana;  i  l’exterior,  en  què  es  destaquen  les  contradiccions  socials  i

nacionals  del  personatge  dins  de  la  societat  valenciana,  a  cavall  de  la

república i la postguerra.

El verí del teatre proposa una reflexió sobre les relacions de poder entre els

éssers  humans,  els  límits  de  les  convencions  en  l’art  i  en  la  vida,  i  la

moralitat  o  la  immoralitat  de  l’actuació  humana,  entre  d’altres  aspectes.

Posteriorment ha publicat altres obres com  La ciutat perduda (1994),  La

caverna  (1995),  Silenci  de  negra (2000)  i  Raccord (2005).  Ha  estat

guionista de sèries televises com Herència de sang i A flor de pell.

Un altre dramaturg valencià destacat és Manuel Molins.  Des del 1978 va

començar a publicar algunes de les obres que havia escrit per al grup de

teatre  independent  Teatre-Club  49,  com  Dansa  del  vetlatori (1978)  i

Quatre històries d’amor per a la reina Germana (1981), que formen part

d’un conjunt  de  set  obres destinades a  reflexionar sobre  la  història  dels

valencians.  Centaures (1982) i  Tango (1985) plantegen una altra constant

de la seua escriptura: les formes que adopta l’opressió dels més forts sobre

els més dèbils en els entorns més quotidians.  Ha publicat també, a més,

entre d’altres obres, la Trilogia d’exilis (1999), i Abú Magrib (2002) i Elisa

(2003). En aquestes dues últimes obres tracta el tema de la immigració.



12.  DESCRIU ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE L’OBRA TEATRAL DE

MANUEL DE PEDROLO

L'obra de Manuel  de Pedrolo és una de les més extenses i  variades de la

literatura catalana contemporània. Amb més d'un centenar de títols publicats,

Pedrolo  ha  cultivat  pràcticament  tots  els  gèneres  literaris  (bàsicament  la

novel·la, però també llibres de versos, obres de teatre, contes i articles) i ha

treballat amb una gran multiplicitat de temes i  tècniques.  Com ha indicat

Josep Iborra, «Pedrolo multiplica els temes, les situacions i els personatges»

perquè per a ell «la novel.la és un instrument per a investigar les possibilitats

de  l'home,  les  alternatives  possibles,  per  tal  de  posar  en  evidència  -de

denunciar, en definitiva- el món real en què l'home viu alienat, empobrit i

reduït».

L’ambició del projecte narratiu de Pedrolo es mostra en la voluntat de tocar

tots els gèneres temàtics dins de la novel·la, i també per l’esforç d’introduir

dins de la literatura catalana les innovacions tècniques de la narrativa del

segle  XX. Així, Pedrolo va escriure novel·la policíaca —Mossegar-se la cua,

Joc  brut—,  de  ciència-ficció  —Mecanoscrit  del  segon  origen—,  novel·la
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simbòlica,  com  Totes  les  bèsties  de  càrrega i  es  va  acostar  a  diferents

formes de realisme en novel·les com Balanç fins a la matinada, Cendra per

Martina i M’enterro en els fonaments.

L’obra més ambiciosa de Pedrolo és la sèrie Temps obert. El protagonista de

les onze novel·les d’aquest cicle novel·lístic  parteix sempre de la mateixa

situació: Daniel Bastida és un xicot que viu amb els seus pares i germans en

una  casa  del  barri  barceloní  de  Gràcia,  que  és  bombardejada  durant  la

Guerra Civil. Des d’aquest punt de partida, cada novel·la de la sèrie explora

diferents  desenvolupaments  narratius  —que  són  diverses  existències  del

protagonista— i ho fa amb una tècnica cada vegada diferent. 

Manuel de Pedrolo va escriure entre el 1958 i el 1963 un total de tretze obres

teatrals centrades en la temàtica de la llibertat, plantejada des de diferents

angles, i amb coincidències tècniques, formals i estilístiques que permeten

relacionar-les amb l’anomenat teatre de l’absurd. A Cruma (1957), Pedrolo

va  plantejar  el  tema  de  l’autenticitat  de  l’home  des  de  premisses

heideggerianes, segons les quals com més autèntic és l’home, més incapaç

es mostra de comunicar-se amb el món exterior. A  Homes i No (1957) va

plantejar la rebeŀlió d’una parella jove contra el conformisme heretat, i en

peces com Situació bis (1958),  Darrera versió per ara (1958) o L’ús de la

matèria (1958),  va  reflexionar  sobre  la  llibertat  des  d’una  òptica  més

genuïnament política i social. Textos com Tècnica de cambra (1959) i Algú

a  l’altre  cap  de  peça (1962)  se  centren  sobre  aspectes  filosòfics  del

coneixement del món. Guillem-Jordi Graells ha assenyalat en totes aquestes

obres  una  sèrie  de  trets  comuns:  «Espais  tancats  fortament  simbòlics  i

progressivament  despullats  de  referents  realistes,  comportaments

quotidians però sense servituds descriptives ni anècdotes ambientals, lògica

del  llenguatge  com  a  vehicle  de  la  discussió  teòrica  i  de  l’especulació,



referències  més  o  menys  críptiques  a  la  realitat  sociopolítica  envoltant,

personatges arquetípics d’actituds o idees més que de psicologies, atmosfera

constant d’angoixa, inquietud, recerca o qüestionament.»

Sorgit  de  la  necessitat  d’exposar  una  situació  coŀlectiva  de  repressió,  el

teatre de Pedrolo, per tal de burlar la censura franquista, despulla el diàleg

de qualsevol referència que permeta localitzar-ne l’acció: les seues peces no

tenen  ni  geografia  ni  història  i  defugen  la  reproducció  anecdòtica  de  la

realitat;  els  personatges  són  símbols  o  encarnen  actituds  que  l’autor

enfronta a situacions límit, des d’un plantejament existencialista.

L’aparició del teatre de Pedrolo va coincidir amb la del teatre europeu de

l’absurd,  en  particular  el  de  Beckett  i  Pinter.  No  obstant  això,  Pedrolo

mateix va desmentir aquest paraŀlelisme i va assenyalar que la seua obra és

«massa  coherent,  massa  racional  perquè  el  qualificatiu  en  qüestió  li

convingui. La vida és absurda, això sí, i les situacions en què es troben els

meus  personatges  en  pateixen;  ells,  però,  s’enfronten  amb  aquestes

situacions amb una lògica força rigorosa; el  seu pensament vol introduir

l’ordre  en  el  desordre».  Més  que  el  qualificatiu  de  teatre  de  l’absurd,

Pedrolo reivindicava per a la seua obra la de teatre de l’abstracte.

Els temes de la mort i de la comunicació entre els homes, l’autenticitat, el

sentit  de  l’existència  i,  sobretot,  de  la  llibertat,  articulen  la  seua  obra

dramàtica.  Ell mateix comentava que el seu teatre «sempre dónava voltes

entorn del mateix problema. L’examina, o el presenta, des d’angles diferents

i,  per  tant,  hi  va  profunditzant,  però  el  problema  sempre  és,

fonamentalment, el de la llibertat».



13.  DESCRIU LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE L’ESCRIPTURA TEATRAL

ACTUAL

A partir del 1975 i durant ben bé deu anys la feina i la funció de l’autor

teatral es van diluir en la construcció espectacular coŀlectiva. El teatre es

desentenia de la paraula dramàtica, de tot allò que fera pudor a literatura.

Els protagonistes eren ara els directors, l’expressió corporal i la imatge, i

les tècniques de treball coŀlectiu. En aquest context, grups com Els Joglars,

que havien iniciat la seua llarga trajectòria el 1962, es consolidaven com a

companyia  històrica  i,  alhora,  altres  agrupacions  es  van  organitzar

precisament  en  aquesta  etapa.  Entre  d’altres,  Els  Comediants,  que  va

nàixer l’any 1972 i Dagoll-Dagom, l’any 1974. Una mica més tard es van

fundar altres companyies com La Cubana i La Fura dels Baus. La part més

innovadora del teatre de grup ha estat protagonitzada per aquesta última.

Cap a finals dels vuitanta, però, aquest estat de coses va començar a canviar.

El  Lliure  va  estrenar  textos  de  Benet  i  Jornet  i  altres  autors.  El  Centre

Dramàtic,  de  Rodolf  Sirera  o  Josep  M.  Muñoz  Pujol.  I  van  començar  a

aparéixer tot un seguit de dramaturgs nous: Sergi Belbel, Jordi Galceran,
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Lluïsa Cunillé,  Josep Pere Peyró o Lluís-Anton Baulenas.  El  fenomen de

«recuperació del text» té una correspondència clara en l’àmbit europeu. La

paraula es revaloritza com un element clau de la representació teatral, per la

seua capacitat d’abstracció, d’organització d’imatges i, sobretot, d’acció. Ara

bé,  la  producció  d’aquests  nous  autors  ja  no  tindrà  res  a  veure  amb la

producció  dels  anys  anteriors,  ni  amb  la  pròpia  tradició  dramàtica.

S’imposen  nous  models,  molt  diversificats,  com Samuel  Beckett,  Harold

Pinter,  Thomas Bernhardt  o  David  Mamet. En l’escena catalana aquesta

renovació  del  teatre  de  text  ha  estat  protagonitzada  en  bona  part  per

l'evolució de Benet i Jornet. La seua obra té el mèrit d’haver sabut connectar

amb  les  noves  formes  d’escriptura,  i  això  fins  al  punt  d’esdevenir

pràcticament l’únic punt de referència autòcton per als  nous dramaturgs

més joves. S’ha d’esmentar també el fenomen de les sales alternatives. Una

d’elles, la Sala Beckett de Barcelona, ha assumitx la responsabilitat d’educar

i  projectar  els  nous  dramaturgs  autòctons.  Dels  tallers  de  dramatúrgia

impartits per José Sanchis Sinisterra en aquesta sala, han sorgit les veus

més sòlides del panorama dramatúrgic actual, com Lluïsa Cunillé.

Aquesta recuperació del dramaturg està marcada per l'emergència d'un nou

tipus d'autor  teatral.  Es tracta d’un autor  que s'implica  plenament en el

procés  creatiu  de  l'espectacle,  sovint  desdoblant-se  en  intèrpret  o  en

director. Ja no és l'escriptor que elabora un text literari que després, i al seu

marge, serà concretat per un escenificador, sinós l'autor dramàtic, veritable

home  de  teatre,  plenament  involucrat  en  la  creació  de  l'espectacle,

implicant-se  en  tot  el  procés  de  producció.  En  la  dramatúrgia  catalana

d'avui constatem l'emergència d'aquesta nova tipologia autoral: autors que

no s'han quedat en la faceta purament textual, sinó que alhora dirigeixen

com Sergi Belbel o Lluís-Anton Baulenas. I encara hi ha els qui escriuen,

interpreten i dirigeixen els seus espectacles, com Josep Pere Peyró o Carles



Alberola. Aquest últim, juntament amb Toni Benavent va fundar el 1994 la

companyia Albena Produccions, amb la qual ha muntat les seues pròpies

obres. D’entre la seua producció, fonamentalment de caràcter humorístic,

destaquen Besos (1999),  Mandíbula afilada (2001) i, en coŀlaboració amb

R. García, Spot (2003).

De  tots  aquests  nous  autors,  l'exemple  més  significatiu,  per  la  seua

producció i projecció exterior, és Sergi Belbel (1963), en aquests moments

l'autor català i  hispànic viu més representat a Europa. Des de les seues

primeres obres, en què la influència de Samuel Beckett i del minimalisme

es va traduir en productes abstractes i essencialitzats, Belbel ha progressat

cap a la reproducció més realista de la nostra societat, especialment de la

violència oculta en les nostres actituds i en les nostres accions quotidianes.

D’entre  les  seues obres cal  destacar  Tàlem (1990),  Després de la pluja

(1992)  i  La sang (1998).  La  meteòrica  ascensió  de  Belbel  com a  autor

teatral s'atribueix a la tria d'arguments quotidians tractats des d'una òptica

peculiar que combina dramatisme i humorisme, així com a l'agilitat dels

seus diàlegs i a l'eficaç estructura de les peces, aspectes que tenen molt a

veure amb la seva doble condició d'autor i director escènic.

Lluïsa  Cunillé  representa una de  les  veus més personals  de tota  la  nova

dramatúrgia  catalana.  El  seu  és  un  teatre  d'investigació  que  capgira  les
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categories  dramatúrgiques  usuals:  suspén  les  referències  de  situació  i

renuncia a un diàleg que faça progressar l'acció. Es tracta d'un nou tipus de

diàleg,  fragmentari,  repetitiu  i  obert,  ple  de  dubtes  i  silencis,  en  una

tendència  anomenada  «poètica  de  la  sostracció».  Com  ha  escrit  José

Sanchis Sinisterra, «la particular art poètica que regeix la composició de tot

el  teatre de Cunillé opera precisament per atenuació,  per eliminació,  per

omissió.  […]Hi  ha  una  mancança  fonamental  que  relativitza  i  suspèn  el

sentit i fa impossible l'inequívoc, el que és transparent, explícit, el que és

obvi.  A  partir  d'aquesta  omissió,  la  quotidianitat  més  familiar  s'omple

d'esquerdes per on sorgeix el  sinistre.» De fet,  les trames de Cunillé són

pràcticament  immòbils,  irrellevants,  i  els  conflictes,  altament  ambigus  o

directament insignificants. Cunillé situa el conflicte més en l'espectador que

en  la  faula,  i  la  tensió  es  troba  en  les  expectatives  no  tancades,  en  els

enigmes sense resoldre i en els signes buits.

La majoria dels nous autors investiguen en la superfície del llenguatge per

tal de definir petites batalles o estratègies de poder. Aquesta confrontació ha

estat dirigida a presentar sobretot temàtiques d’abast individual (la crisi de

la  parella,  la  incomunicació,  la  soledat,  la  malaltia  o l’envelliment),  però

també d’abast coŀlectiu (la violència, el racisme o la marginalitat).

Un dels fenòmens que més ha contribuït a la difusió del teatre català ha

estat  la  capacitat  d'adaptació a  espectacles  diversos,  pròpia de  la  cultura

d'una societat postindustrial. Autors com Belbel, Benet i Jornet o Sirera han

escrit també musicals, guions per a les sèries de televisió o comèdies, un

gènere que, per la seua capacitat de barrejar registres i estils, s'ha revelat

cada vegada més apte per a transmetre els plantejaments i els dubtes de la

nostra època.



14.  EXPLICA L’OBRA TEATRAL DE JOSEP MARIA BENET I JORNET I LA SEUA

RELACIÓ AMB EL MÓN AUDIOVISUAL

El  1964  va  començar  una  nova  etapa  per  al  teatre  català  amb  l'estrena

d'Una vella, coneguda olor de Josep M. Benet i Jornet i, uns anys més tard,

el 1971, amb l'estrena en circuit comercial d'El retaule del flautista de Jordi

Teixidor.  Era  la  confirmació de  l'existència  d'un grup d'autors  joves que

volien  fer  un  teatre  diferent.  No  actuaven  aïllats,  perquè  una  trama

complexa d'altres professionals s'esforçava en la mateixa direcció. A les Illes

Balears i, sobretot, al País Valencià es vivien fenòmens semblants, a l'entorn

d'iniciatives  com  les  del  Centre  Experimental  del  Teatre  i  d'autors  com

Rodolf Sirera.

Les  primeres  obres  de  Benet  i  Jornet,  emmarcades  en  la  renovació

proposada per grups com l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, s’insereixen

en els postulats del realisme històric. Així, l'escena d'Una vella, coneguda

olor (1963),  se  situa en un conjunt  de cases del  barri  vell  de Barcelona,

durant l'estiu de 1962. Aquesta base realista del teatre de Benet i Jornet es

va veure progressivament reformulada a través de l'experimentació formal.

Marc i  Jofre o els alquimistes de la fortuna (1966-1968) va produir una
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ruptura amb els textos anteriors, ja que oferia una nova proposta teatral que

incorporava elements de diferents gèneres de consum, com ara els tebeos,

les  novel·les  de  capa  i  espasa  o  el  cinema.  La  investigació  sobre  les

possibilitats dels recursos teatrals prosseguirà durant la dècada dels setanta.

La desaparició de Wendy (1973), Berenàveu a les fosques (1972) i Revolta

de bruixes (1976) són alguns dels textos més representatius d'aquesta etapa.

Berenàveu a les fosques (1972) reprenia el  teatre realista  i  assimilava la

influència  de  Bertolt  Brecht  per  analitzar  críticament  la  realitat  de  la

postguerra.  Segons Xavier Fàbregas,  «és un drama realista,  naturalista  a

estones, escrit sense concessions [...]. És a través d'uns quants individus que

Benet i Jornet ens narra què ha estat la petita classe mitjana barcelonina,

vençuda i desorientada, perduda la consciència del seu origen menestral i

proletari i emmenada envers uns somnis que han d'acabar per disgregar-la

i, en definitiva, per destruir-la.» 

La mala recepció d’aquesta obra el va dur a un teatre més imaginatiu, que

es  va  concretar  en  La  desaparició  de  Wendy.  En  aquesta  obra,  que

planteja una reflexió sobre el teatre amb clars ressons autobiogràfics, es

donen cita records de la infantesa, lectures, peŀlícules i personatges de la

mitologia popular, elements que ja havia assajat en els seus primers textos

curts,  adreçats  al  públic  infantil,  però  que  ací  apareixien  per  primera

vegada situats en un context clarament adult. 
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En Revolta de bruixes la trama transcorre en diferents accions paral·leles en

un  mateix  espai  escènic  i  l'anècdota  quotidiana  adquireix  connotacions

simbòliques.  Benet  hi  planteja  un  dels  temes  crucials  del  seu  teatre:  el

conflicte entre el compromís, la realitat i la raó, per una banda, i  la por,

l’evasió  i  la  fantasia,  per  l’altra.  Em  El  manuscrit  d’Alí  Beí (1985)  va

reprendre  un  altre  tema  central  de  la  seua  dramatúrgia:  la  insatisfacció

humana i el somni d’una utopia.

Paraŀlelament a aquestes obres Benet en publica d’altres adreçades a un

públic  infantil  o  juvenil,  com  Taller  de fantasia (La nit  de les joguines)

(1970) i Helena a l'illa del baró Zodíac (1975), algunes de les quals poden,

també, adreçar-se a un públic més ampli, com Supertot (1973) i El somni de

Bagdad (1975),  i  comença també una prolífica carrera com a creador de

guions per a sèries de televisió. Benet i Jornet es mantindrà sempre fidel des

d’aleshores  aquestes  dues  noves  línies  d’escriptura  —teatre  infantil  i

televisió—,i les continuarà practicant, de manera regular, paraŀlelament al

que podríem anomenar la seua obra dramàtica major. 

Ai, carai! (1990), una comèdia en què Benet radiografia la seua generació,

va donar pas a l’última fase de la seua producció dramàtica, que va iniciar

amb la publicació de  Desig (1991). En aquest text el canvi d’orientació no

afecta  únicament  els  temes,  sinó  també  aspectes  concrets  de  l’estètica

teatral. Amb influències de Samuel Beckett,  T. Bernhard, Harold Pinter i

Sergi  Belbel,  Desig transcorre  en  un  món proper  de  cotxes,  carreteres  i

segones residències,  però imprecís  quant  a  l'espai  i  el  temps.  En aquest

escenari,  quatre  personatges,  gairebé  abstractes,  mostren  les  seues

dificultats per comunicar-se i assumir les seues intimitats conflictives. «Els

personatges s'hi mouen —ha escrit Carles Castellanos— amb una aparent

normalitat  i  hi  encaren,  des  de  les  posicions  personals,  la  "crida"  o  les



sol·licitacions del desconegut (al·lucinació, misteri, projecció). Però entre el

jo personal, fet de records iniciàtics, adhesions i inseguretats, i aquest doble

entorn, hi ha un sentit d'estrangeritat que els porta a la construcció d'una

paret  de  paraules  i  gestos  que  s'interposa  entre  ells,  que  engavanya

qualsevol relació.»

En  aquest  canvi  del  teatre  de  Benet  i  Jornet  va  influir  l’estreta  relació

personal i  professional que es va establir des de finals del vuitanta entre

Benet  i  Jornet  i  un  jove  dramaturg  i  director  teatral,  Sergi  Belbel,  que

acabava de començar la seua carrera. Sergi Belbel es va encarregar de la

posada  en  escena  de  Desig en  el  Centre  Dramàtic  de  la  Generalitat  de

Catalunya, i a ell va dedicar Benet aquesta obra. 

Desig configura,  juntament amb  Fugaç (1994),  E.  R. (1995) i  Testament

(1997)  un cicle  on,  al  costat  d'una renovació formal,  tècnica  i  estilística,

l'autor reflexiona sobre els seus temes més personals.  Fugaç és una obra

encara més inquietant que Desig. Perquè el desig que Fugaç mostra, sense

amagar-lo ni recobrir-lo d’ambigüitats ni de misteris, és el desig incestuós.

E.R. recrea el món del teatre com a metàfora de l’existència i de les relacions

humanes.  En  Testament insisteix  en  l’herència  com  a  única  forma  de

combatre l’angoixa existencial  davant  la  mort i  l’extinció,  tant  individual

com coŀlectiva.



Durant aquests anys Benet ha mantingut la producció de teatre infantil i

juvenil  amb  El  tresor del  pirata negre (1983) i  La història de Carlota

quan se'n va anar a salvar el seu amic de les mans de la dona de neu

(1990-1991) i,  alhora,  ha ampliat i  diversificat la producció per al  mitjà

televisiu, amb sèries com Poble Nou (1992-1995), Pedralbes centre (1995),

Rosa (1995-1996),  Nissaga  de  poder (1996-1998),  Laberint  d'ombres

(1998-1999)  i  Ventdelplà  (2005).  En  El  gos  del  tinent (1996)  i  Olors

(2000) ha représ les seues preocupacions sobre la seua coŀlectivitat i en

L’habitació del nen (2003), les més íntimes i personals.

Benet  és  un  dels  pocs  dramaturgs  catalans  de  la  seua  generació  que ha

modificat i transformat amb encert la seua trajectòria artística segons les

inquietuds estètiques i polítiques més vitals de cada període en concret. Si

en l’evolució estètica de Benet els primers referents van ser Bertolt Brecht,

Antonio  Buero  Vallejo,  Salvador  Espriu,  Arthur  Miller,  Eugene  O’Neill  i

Tennessee Williams, avui en dia ho són Samuel Beckett, Thomas Bernhard,

David Mamet, Heiner Müller o Harold Pinter. A més d’aquests dramaturgs,

la preferència de Benet per les expressions de la cultura popular que van

nodrir la seua imaginació durant la joventut també han influït el seu teatre.

Les radionoveŀles i els tebeos (dels quals ha estat un coŀleccionista àvid)

han inspirat especialment la concepció dels seus mons de ficció. L’interés de
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Benet per aquests gèneres populars l’ha portat a tenir una clara predilecció

pel  melodrama,  un  model  teatral  que  ha  practicat,  recreat  i  parodiat

repetidament.

En Salamandra (2005), una de les seues últimes obres publicades i una de

les més riques des del punt de vista temàtic, dos dels personatges, Claud i

Travis, són realitzadors de cinema. Claud és un director d’èxit especialitzat

en melodrames de ficció. Travis, al contrari, és especialista en la realització

de documentals. S’obre així un joc de perspectives a través de la dicotomia

Claud/Travis, ficció/realitat, melodrama/documental, que funciona com un

mecanisme  que  no  sols  aŀludeix  al  procés  de  creació,  sinó  que  també

dibuixa un retrat autoconscient de la personalitat artística de doble fil de

Benet  com a  creador  de  melodrames  per  a  la  televisió  i,  alhora,  com a

 dramaturg compromés políticament i socialment.



15.  VALORA LA REPERCUSSIÓ DE L’ASSAIG DE JOAN FUSTER EN EL CONTEXT

DE L’ÈPOCA

Joan  Fuster  (Sueca  1922-1992)  és  sens  dubte  l'assagista  peninsular  més

important de les generacions sorgides després de la guerra civil. La seua obra,

deixant de banda una inicial dedicació a la poesia, es pot classificar en tres

blocs:

a) obres de temàtica humanística i general, com L'home mesura de totes les

coses,  Diccionari  per  a  ociosos o  el  Diari  1952-1960.  En  aquests  llibres

Fuster tracta temes que van de la història a la política, passant pels més

diversos aspectes de la vida cultural i quotidiana.

b) obres destinades a reflexionar i  investigar sobre la identitat col·lectiva

dels valencians, com  Nosaltres els valencians i  Viatge pel País Valencià,

llibres bàsics per al coneixement de la història, la cultura i els problemes

d'identitat nacional del País Valencià.

c)  obres de crítica  i  d'història  literàries:  en aquest apartat  destaquen els

estudis dedicats als clàssics medievals valencians com Ausiàs March, sant

Vicent Ferrer o Roís de Corella, i també els dedicats a autors contemporanis

com Pla, Espriu o Estellés.

https://sites.google.com/a/laserpblanca.com/la-serp-blanca/joan_fuster_2_475x352.jpg?attredirects=0


A més d'aquesta varietat temàtica, l'assaig fusterià presenta moltes formes:

l'article i el diccionari filosòfic, el diari, l'aforisme i la monografia. De tota

manera, els assaigs de Fuster responen sempre a una mateixa actitud: la

voluntat  de  comprendre  un fet,  un problema,  d'establir  a  partir  d'ell  un

examen de consciència. Es tracta d'examinar, de tornar a pensar tot el que

sabem —o creiem saber— sobre qualsevol tema per tal d'aconseguir-ne una

comprensió renovada i aprofundida. Ara, aquest examen no es tradueix en

una confessió de caràcter personal o en una manera de fer literatura més o

menys íntima, sinó en una literatura d’idees que es marca com a propòsit el

desemmascarament de fal·làcies i mistificacions, de la falsa consciència que

ens fem de les coses i de nosaltres mateixos.

 

El  conjunt  de  la  producció  literària  de  Fuster  es  constituí  aviat  en  una

referència estimulant de normalitat cultural per a la societat valenciana.  I

això,  com ha escrit  Josep Iborra,  en un triple sentit:  «En primer lloc,  la

massa de papers que en pocs anys va fabricar,  corregia la fatalitat d'una

literatura tradicionalment servida per «escriptors de diumenge». En segon

lloc, s'encarava amb una altra limitació, tradicional: la que feia gravitar la

nostra literatura, bàsicament, sobre la poesia. Fuster, amb els seus assaigs,

donava, entre nosaltres, carta de naturalesa a la prosa d'idees. Finalment,

Fuster  se  servia  d'una  llengua  que  constituïa  una  altra  pauta

normalitzadora:  va  fugir  d'un  llenguatge  artificiós,  arcaic,  i  utilitzà  una

prosa clara, natural.  I amb una llengua literària comuna a tot l'àmbit del

català.»



En Nosaltres els valencians l’examen de consciència característic de l’assaig

fusterià es va convertir en una interrogació radical sobre els valencians com

a col·lectivitat. El resultat d’aquest examen constatava un país provincià i

despersonalitzat, que no té consciència de ser-ho i que prefereix viure del

tòpic en comptes de plantejar-se la seua realitat. L’examen es prolonga en

una investigació dels factors històrics i socials que hi ha darrere d’aquest

estat de coses i també en una crítica de les insuficiències de la Renaixença

valenciana.  Al  mateix  temps  Fuster  utilitza  la  història  com  un  mitjà  de

transformar la seua societat i  va marcar en aquest llibre les premisses a

partir de les quals els valencians s’havien de plantejar el destí del seu país.

Aquesta  proposta  es  pot  resumir  com  una  voluntat  d’enfocar  la  realitat

valenciana d’una manera integral i  radical.  Integral,  perquè plantejava la

necessitat de la connexió amb els altres pobles de llengua catalana com una

condició  imprescindible  per  aconseguir  la  normalització  lingüística  i

cultural. Radical, perquè enfocava aquesta realitat com un fet nacional, no

com una peculiaritat regional o folklòrica.

La influència de Nosaltres els valencians, des de la seua publicació el 1962,

ha estat profunda en la societat valenciana. El llibre de Fuster va actuar com

un catalitzador sobre un grup de joves, generalment universitaris, i va obrir

pas a una acció cada vegada més decidida per acabar amb el provincianisme
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i construir una cultura nacional i moderna al País Valencià. L’objectiu de

crear una infraestructura cultural va ser assumit d’una manera conscient

per  un  nombrós  grup  d’intel·lectuals  i  de  promotors.  Van  aparéixer

llibreries especialitzades en el llibre en català, com Concret Llibres, i noves

editorials, com Tres i Quatre. El moviment nacionalista i cívic es va posar en

marxa  paral·lelament  al  cultural.  A  dinamitzar-lo  i  potenciar-lo  va

contribuir l’arribada a la Universitat de València de molts joves que venien

dels pobles i que no havien perdut la llengua pròpia. També hi van arribar

professors, com Reglà, Giralt, Tarradell o Dolç, que van influir i dirigir el

treball intel·lectual dels joves amb més vocació. A partir de la dècada dels

setanta l’editorial Tres i Quatre va començar a convocar els Premis Octubre,

que representaran la  imatge d’un circuit  literari  plenament integrat  amb

Catalunya i les Balears.



16. JOAN FRANCESC MIRA HA REFLEXIONAT EN ELS SEUS ASSAJOS SOBRE LA

NOSTRA REALITAT CONTEMPORÀNIA. EXPLICA-HO

Joan Francesc Mira, traductor i novel·lista, és autor també d’una producció

assagística abundant, constituïda bàsicament per articles publicats en diaris

i publicacions periòdiques, que després han aparegut recollits parcialment

en volum. Es tracta d’articles que solen partir d’una anècdota o altra de la

vida quotidiana, dirigits al  lector comú i  redactats amb un llenguatge no

especialitzat o acadèmic, però literari. Els seus articles són un producte del

columnisme d’opinió, que Mira ha practicat amb una gran regularitat. En

els seus articles hi ha —com ha assenyalat Josep Iborra— «un gust pel joc,

per la ironia, per posar en evidència que es mira els toros des de la barrera,

més o menys divertit  o  indignat,  però sempre disposat  a  organitzar  una

petita  reflexió  —vull  dir  sense  grans  pretensions—  sobre  el  que  veu

directament o indirectament. I  de fer-ho conversant amb el  seu lector al

qual vol implicar en la seua operació. En general fer-li veure que la nostra

civilització s’acaba i que en comença una altra de nova».

Temes com el nacionalisme, la relació entre la cultura i el poder, la creació i

l’evolució de les identitats i dels símbols que les conformen, la importància

de les llengües per tal de crear «consciència col·lectiva», i la possibilitat de

manipular  tots  aquests  elements  en  benefici  d’interessos  molt  concrets,
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ocupen una part considerable dels treballs de Mira. L’eix genèric d’aquestes

reflexions és la complicada qüestió de la identitat i totes les conseqüències

que se’n deriven, especialment el seu ús polític. Mira s’hi ha dedicat  no des

d’una postura asèptica, sinó des del compromís amb el seu país i la seua

cultura. 

Com ha remarcat Jordi Sebastià, la majoria de les reflexions de Mira sobre

la importància dels símbols en la creació de les identitats nacionals o sobre

el  paper  de  la  llengua  en  el  terreny  del  nacionalisme  són  vàlides  per  a

qualsevol societat occidental. Com ell mateix ens recorda, tots vivim i ens

identifiquem  des  d’una  nació,  i  els  mecanismes  de  funcionament  i  els

elements de conflicte que afecten les nacions —totes— són molt semblants.

Una  de  les  grans  virtuts  de  Mira  és  demostrar,  sempre  amb  un  punt

d’escepticisme, que la problemàtica tan peculiar que valencians i catalans

tenim al voltant de la nostra condició nacional no és tan diferent de la que

pateixen molts altres pobles del món, fins i tot aquells que s’autoproclamen

«normals»  i  que  gaudeixen  de  tots  els  elements  —banderes,  fronteres,

reconeixement internacional...— que en principi els haurien d’assegurar una

existència menys conflictiva.
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