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temps de resistència.
gèneres i autors

Enric Bou

En l’ambient resclosit i repressiu de la immediata postguerra, destacaren tot

seguit una sèrie d’iniciatives clandestines de caràcter elitista —les úniques

possibles— que tenien com a objectiu fonamental mantenir un lligam amb

la cultura del passat. A partir del 1942 començaren a funcionar en la clan-

destinitat algunes institucions: l’Institut d’Estudis Catalans, els Estudis Uni-

versitaris Catalans i els Amics de la Poesia. Malgrat el caràcter testimonial i

les dificultats de funcionament, les institucions van tenir un paper en l’esta-

bliment de lligams entre els joves escriptors i algunes de les figures consa-

grades del període anterior. Josep Palau i Fabre va tenir-hi un paper decisiu.

Ell va fundar la revista Poesia el 1944 amb la voluntat de mantenir un rigor

intel·lectual i, en especial, d’entroncar amb el món cultural d’abans de la

guerra (Poesia 1976). S’hi donà relleu a autors com J. V. Foix, el mateix Palau

i Fabre i poetes francesos traduïts. Hi publicaren també Joan Perucho, Jordi

Sarsanedas i Salvador Espriu. Des d’aquesta publicació, a més, s’inicià la rei -

vindicació de la figura de Rosselló-Pòrcel. L’altra gran revista d’aquests

anys, Ariel, fou també fundada per Palau i Fabre, juntament amb Josep Ro-

meu, Miquel Tarradell, Joan Triadú i Frederic-Pau Verrié. S’hi distingeixen

tres etapes: la primera, del maig del 1946 fins a l’abril del 1947, considerada

per M. C. Ribé com a etapa de cohesió; la segona, entre el juny del 1947 i el

juliol del 1948, època en la qual s’incorporen escriptors més joves com Ale-

xandre Cirici, Joan Perucho o Jordi Sarsanedas. Després d’un període d’in-

terrupció (d’agost del 1948 a juny del 1950), es va publicar durant una darre-

ra etapa fins l’any 1951, amb escriptors molt més joves, com Albert Manent i

Joaquim Molas. Els útils índexs de Ribé (1972) permeten reconstruir-ne la

trajectòria. La revista feia una revisió rigorosa del passat, des d’una actitud

entre l’avantguarda i la normalització (Triadú 1985). N’hi ha una edició fac-

símil (Ariel 1978). A València, Miquel Adlert i Xavier Casp van publicar la

revista Esclat (1948) amb la mateixa finalitat de mantenir la continuïtat de
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les activitats culturals d’abans de la guerra. En contrast amb Poesia i Ariel, la
revista Dau al Set és plenament avantguardista (Dau al Set 1977). La volun-

tat general de la revista era de trencament total amb l’ambient repressiu del

moment, la presa d’una posició surrealista en el terreny literari i artístic i,

secundàriament, d’una ideologia existencialista i, posteriorment, marxista

en el terreny ideològic. Aquesta fou una revista singular, per la interacció

entre plàstica i escriptura, i pel fet que fou una de les primeres revistes «in-

terdisciplinàries» (Gimferrer 1965; Puig 1998; Tharrats 1999).

La penúria crítica que es va viure a Catalunya en la postguerra provocà

que el 1957 un grup de joves narradors (Jordi Sarsanedas, Maria Aurèlia

Capmany, Manuel de Pedrolo, Josep M. Espinàs i Joan Perucho) publiqués

un volum col·lectiu en el qual cadascun llegia l’obra d’un altre (Sarsanedas

1958). Iniciatives com aquesta demostren com, en temps de precarietat, els

papers del crític i del creador es barregen. Cal esmentar el gruix de ressenyes

que Antonio Vilanova (2005) publicà a la revista Destino, perquè durant

molts anys fou una de les poques possibilitats d’informar sobre les novetats

en literatura catalana. Joan Fuster, des la perspectiva de presentar grans

blocs cronològics, aplegà la literatura de postguerra sota el títol «Uns anys

decisius (1931-1961)» com una manera d’evidenciar la continuïtat de bona

part de la literatura i els literats d’abans i després de la guerra i l’impacte 

—la dependència— de factors extraliteraris polítics (Fuster 1972). A banda

d’alguns llibres que estudien gèneres com la novel·la i la poesia (Triadú

1982a, 1985), de naturalesa més periodística, manquen visions aprofundides

de conjunt de la literatura de postguerra al Principat, com les que existei-

xen per al País Valencià (Carbó i Simbor 1993) i Mallorca (Rosselló Bover

1997). Un monogràfic de Lluc discuteix el cànon dels escriptors balears (Pons

et al. 2004). En els últims quinze anys s’han publicat una sèrie d’estudis so-

bre la presència de l’existencialisme en la literatura catalana des de la pers-

pectiva de la recepció crítica en el període 1945-1968 i la repercussió en els

gèneres literaris (Vall 1994 i 1996). Els estudis de Xavier Vall (que deriven

d’una tesi doctoral inèdita) presenten sota nova llum coherent una realitat

complexa de la postguerra i estableixen lligams creïbles amb el que succeïa

a Europa. Aquesta clau de lectura l’ha aplicat a autors significatius com Pe-

drolo (Vall 1992), Fuster (Vall 1997), Villalonga (Vall 1998) i Castellet (Vall

2000); o bé a la recepció de l’existencialisme a centres com l’Institut Fran-

cès (Vall 1999), l’impacte en l’engatjament (Vall 2000b) o en l’objectivisme

(Vall 1995). També ha estudiat la influència de L’étranger de Camus (Vall

2003). Aquests estudis han estat complementats amb un treball, més espe-

cífic, sobre la presència de l’existencialisme en el teatre (Rosselló 1997).

Pel que fa a la poesia, els estudis de conjunt són encara pocs i limitats

d’abast. Dues antologies molt polèmiques marquen les variacions en el gust

temps de resistència. gèneres i autors 99
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i les batalles pel cànon. L’antologia de poesia de Joan Triadú (1951) marca

un moment àlgid del pes d’unes idees ribianes i la de Castellet-Molas (1963)

l’intent de difusió d’unes idees afins a l’anomenat «realisme històric». Aulet

ha avaluat la lectura d’aquesta darrera i l’impacte en la reorganització dels

estudis de literatura catalana (Aulet 2003) i la innovació realista dels anys

cinquanta (Aulet 2000). Són un bon document d’època el recull d’articles

de Joan Colominas (1979), en els quals defensa la necessitat d’una poesia

compromesa. Hi ha alguns estudis generals, pocs, que posen més èmfasi en

la periodització o els autors més destacats, reivindicant els autors menys

coneguts com Màrius Torres o Agustí Bartra (Broch 1985; Bou 1987a, 1987b;

Bernal i Dolz 1989). Altres crítics, com Dolors Oller (1986), s’han inclinat

per presentar un panorama global a partir de criteris estètics i lingüístics, i

Dominic Keown (1996), des d’una tradició anglosaxona, amb bon ús del

close reading i de teories freudianes, ha analitzat les principals antologies i

alguns dels escriptors cabdals, com Salvat-Papasseit i Estellés. Alguns crítics

com Àlex Broch (2008) han aplegat les ressenyes dedicades a la poesia, la

qual cosa permet fer un seguiment més o menys sistemàtic del gènere, se-

guiment que es pot completar gràcies a la publicació recent d’un estudi de

conjunt sobre la poesia de tot el segle xx (Carbó 2007).

Hi ha un nombre considerable de poetes que han escrit obres de gran

qualitat, però que han generat un menor interès crític. En alguns casos són

autors de pocs llibres que han tingut una difusió escassa, o bé, en d’altres,

es tracta d’escriptors que han estat coneguts de manera tardana, per difi-

cultats d’edició o per haver triat el silenci durant llargs períodes. Ha rebut

atenció l’obra i vida de Josep Romeu i Figueras, un estudiós autor de tre-

balls útils per a la lectura de la poesia del segle xx, amb llibres com Sobre
Maragall, Foix i altres poetes (1984) o Guia de lectura de «Sol i de dol», de J.
V. Foix (1985). La crítica n’ha assenyalat la perfecció formal i l’esperit d’es-

tructura del poema, i el fet que es poden establir connexions amb la seva

preocupació per estudiar la poesia a través de la lectura, discernint el valor

artístic dels mots (Enrich 1997). Joan Ferraté (1924-2003), hel·lenista, tra-

ductor i crític de poesia, és autor d’assaigs en els quals combina les lectures

d’altres poetes, que sovint interpreta a través de la traducció (o adaptació):

Lectura de «La terra gastada» de T. S. Eliot (1977), Les poesies de C. P. Cavafis
(1987) o Llegir Ausiàs March (1992). L’obra poètica de Ferraté va ser reunida

a Catàleg general: 1952-1981 (1987). D’aquesta poesia ha desvetllat interès

l’estudi de la intertextualitat (Obiols 1997). Rosa Leveroni (1910-1985) fou

poeta i narradora. La seva obra és recollida en dos volums: Poesia (1981) i

Contes (1985), i, a més, disposem d’un catàleg del seu arxiu (Llibres i papers
2000). Va conrear també l’assaig i la crítica literària (sobre Ausiàs March).

Maria Aurèlia Capmany va afirmar en el pròleg a Poesia que el món poètic
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de Leveroni es caracteritzava per l’alternança de l’alegria i la desolació. En

els últims anys s’ha estudiat la seva tasca com a bibliotecària (Agustí et al.
1986) i Ferran Carbó, per la seva banda, ha reivindicat el seu lloc entre les

dones escriptores, entre Clementina Arderiu i Carmelina Sánchez-Cutillas,

i ha qualificat la seva poesia de reflexiva i intel·lectualitzada (Carbó 1997).

Maria Mercè Marçal en va llegir les afinitats feministes: «la seva poesia es fa

vehicle del seu qüestionament existencial, de la recerca-afirmació d’una

identitat que sent problemàtica i amenaçada, amb un punt d’inflexió im-

portant en la relació conflictiva que aquesta manté amb l’estereotip femení

imposat socialment. I el tema de l’amor —i el de la solitud, de retop— com

a pedra de toc» (Marçal 2004). Abraham Mohino ha recuperat textos en

prosa dels arxius de l’escriptora, i a partir de l’estudi del memorialisme els

presenta com el taller d’investigació de la poesia (Mohino 2004).

Una monografia de Ballester (1995) fa un breu repàs general de la situa-

ció al País Valencià. Estudia la producció poètica valenciana entre 1939 i

1959 a l’entorn de figures com V. A. Estellés, Maria Beneyto, Xavier Casp,

Joan Fuster i Joan Valls, subratllant el paper que va tenir l’antologia de Ma-

nuel Sanchis Guarner Els poetes insulars de postguerra. Són útils els treballs

sobre Valls i Casp (Carbó 1991a, 1991b). Fuster (1956 i 1972) ja havia estudiat la

situació de conjunt i la seva aproximació ha estat ampliada per Pérez Mon-

taner (1990). Disposem també d’un bon estudi sobre la poesia a Castelló

entre 1933-1966, llevat de Bernat Artola, amb atenció a la revista Mijares i la

poesia d’Alfred Giner Sorolla (Garcia Grau 1994). A Mallorca és important

l’antologia de Sanchis Guarner (1951). Francesc de B. Moll va tenir una tas-

ca de dinamització i cohesió del grup a través de l’Editorial Moll i també de

la campanya de conscienciació respecte de la llengua impulsada per ell a

través de la «Campanya del Diccionari» (1949-1962). Aquests joves escrip-

tors es van desvincular de l’Escola Mallorquina, oposant-se al localisme i

amb una concepció diferent de la poesia i del llenguatge literari, ja que

s’havien format en la lectura de la poesia espanyola de la «generación del

27». Defensaven un llenguatge basat en la imatge i la metàfora, que trencava

amb els lligams lògics, posant l’èmfasi en la llibertat lingüística i la creativi-

tat. El grup estava integrat per Blai Bonet (1926-1997), Jaume Vidal Alcover

(1923-1991), Josep M. Llompart (1925-1993), Marià Villangómez (1913-2002),

Llorenç Moyà (1916-1981), Cèlia Viñas (1915-1954), Miquel Dolç (1912-1994)

i Bernat Vidal i Tomàs (1918-1971), entre altres. Alguns escriptors menor-

quins també foren inclosos a l’antologia de Sanchis Guarner. El grup de

postguerra a Menorca era integrat per autors com Antoni Moll Camps

(1926), Joan Timoner Petrus (1910), Frederic Erdozaín (1908-1961) i, sobre-

tot, Gumersind Gomila (1906-1970), molt influït per la poesia francesa de la

primera meitat d’aquest segle, i Gumersind Riera i Sans (1909). Fou impor-
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tant la publicació d’una revista literària en català, Raixa (1953), de la qual

només van aparèixer dos números a causa de la censura. El primer estudi

general sobre la poesia de les Illes és el de Josep M. Llompart (1964 i 1998) o

el més específic de Vidal Alcover (1982), que va ampliar anys més tard (Vi-

dal Alcover 1993). S’han escrit estudis sobre la poesia franquista en català a

Mallorca (Massot i Muntaner 1990) i a València (Ballester 1992). Margalida

Pons ha estudiat la recuperació cultural a les Illes en els anys cinquanta i el

plantejament d’una nova poesia, gràcies a la intervenció de Miquel Dolç,

Marià Villangómez i Cèlia Viñas. Estudia a fons les figures de Llorenç Mo -

yà, Jaume Vidal Alcover, Josep M. Llompart i Blai Bonet (Pons, M. 1998).

Mas i Vives ha aplegat articles sobre Roselló-Pòrcel, Llompart i Villangó-

mez (2003). Hi ha estudis monogràfics sobre alguns d’aquests poetes. Antò-

nia Arbona (2000) ha analitzat de manera exhaustiva tota la poesia de Bar-

tomeu Fiol recuperant material crític dispers a diaris, revistes i pròlegs. De

Marià Villangómez s’ha analitzat el conreu de la poesia pura a partir del

paisatge i de la gent d’Eivissa (Joan 2003; Cirer 2003). És destacable la intro-

ducció general a l’obra de Villangómez de Jaume Marí i Prunella, amb un

bon repàs biogràfic i anàlisi d’alguns llibres i poemes concrets (Marí 2006),

o bé l’estudi de les influències dels poetes espanyols de la «generación del

27» i de poetes estrangers. En opinió de Margalida Pons (1998) la poesia de

Villangómez es podria descriure com un procés gradual de pèrdua de con-

fiança en les paraules. Altres estudis són els de Ramon Guillem o de Jean

Serra. Aquest darrer repassa la trajectòria del poeta a partir dels reculls

poètics i amb abundant documentació gràfica (Guillem et al. 2004; Serra

2006 i 2007). El poeta més conegut del Rosselló, Jordi-Pere Cerdà (pseudò-

nim d’Antoni Cayrol), que es distingeix per l’observació, interior i exterior,

de l’ésser humà i del paisatge de la Cerdanya, és reconegut com un extraor-

dinari poeta, narrador memorialista i dramaturg en la monografia que li ha

estat dedicada (Zimmerman et al. 2004).

D’altra banda, són també importants estudis dedicats a aspectes parcials

de la poesia d’aquest moment. La presència de poemes metalingüístics en la

poesia catalana de l’època del franquisme ha estat estudiada per Denise

Boyer (2003) a partir de l’anàlisi de les obres de quinze poetes (Carner, Ri-

ba, Foix i Espriu entre altres), i estableix uns «trets d’època»: les referències

a la poesia, incloent-hi les referències a la pròpia obra, a les motivacions per

escriure poesia, a la figura del subjecte poètic com a poeta, i a l’impacte de

l’obra pròpia. Dos estudiosos anglesos, Geoffrey Ribbans (1983) i Arthur

Terry (1987) han escrit estudis que ajuden a situar la poesia en un context

més ampli. Terry ha subratllat la connexió de la poesia catalana amb l’euro-

pea a propòsit dels grans noms de la tradició simbolista, i Ribbans ha ana-

litzat la temptació de l’absolut. Entre 1952 i 1954 Dionisio Ridruejo i Rafael
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Santos Torroella van impulsar els tres Congressos de Poesia que se celebra-

ren a Segòvia, Santiago de Compostel·la i Salamanca. Van ser concebuts com

un punt de diàleg entre intel·lectuals catalans i espanyols. Hi participaren,

entre altres, Guillem Díaz Plaja, Carles Riba, J. V. Foix, Eugeni d’Ors i Adria -

no del Valle. Els tres congressos han estat estudiats en funció de la situació

de diàleg intel·lectual i intercultural que van obrir (Amat 2007).

Per a la difusió i estudi de la narrativa fou important la creació del pre-

mi «Víctor Català» dins la Nit de Santa Llúcia, juntament amb l’antologia

del conte de Triadú (1950), que creà un ordre de lectures i un prestigi. El

mateix crític estudià la presència de mite i realitat (com una manera de no

llegir en clau realista) en la novel·la de postguerra (Triadú 1976). El conte

fou un gènere que permeté la publicació d’escriptors de l’exili a Catalunya.

Rafael Tasis, en un breu repàs de la novel·la catalana, apostava pel triomf

d’un «realisme novel·lesc» (Tasis 1954b). Visions panoràmiques com la ja

esmentada de Carbó i Simbor (1993), o l’opuscle de Rosselló Bover (1997)

sobre els moviments literaris a les Balears, no tenen equivalent en els estu-

dis a Catalunya, llevat de treballs parcials dedicats al conte (Bou 1978) i dels

pròlegs en antologies escolars (Centelles 1985) o els capítols de la Història
de la literatura catalana dedicats al conte (Campillo 1988a), la novel·la

(Campillo i Castellanos 1988a), el teatre (Gallén 1988), la literatura popular

i de consum (Molas i Gallén 1988) o la literatura infantil (Rovira 1988). En

l’estudi de la narrativa s’han fet aproximacions panoràmiques sobre la cata-

lana en el període 1939-1975, en relació amb l’espanyola (Gallén 1985a; Mar-

fany 1976, 1977, 1978). Alguns autors van ser clau per concentrar activitats

de represa lluny de Barcelona i ho van fer a través d’una sòlida obra narra-

tiva. Sobresurt Josep Vallverdú (Lleida, 1923), el qual aglutinà activitats cul-

turals a Lleida, va reflexionar sobre les particularitats de Ponent i va escriu-

re una sòlida obra de narrativa juvenil (Aloy 1998). Hi ha estudis en volums

col·lectius sobre Enric Valor (Castalla, l’Alcoià 1911-València 2000), narra-

dor i gramàtic, el qual fou important per la recuperació de rondalles i per

les novel·les i reculls de contes que va escriure. De Valor s’ha remarcat l’e-

fecte «ecològic», de conservació, damunt la llengua i la tasca de recuperació

d’una riquesa col·lectiva, d’una manera semblant a la tasca d’Alcover o

Amades (Conca et al. 1996; Alpera ed. 1997; Salvador i Van Lawick 1999; Ca-

sanova et al. 2002).

Els estudis de caràcter general dedicats al teatre han destacat les enor -

mes dificultats amb les quals topà el gènere per normalitzar-se després de la

Guerra Civil. Per raó del caràcter públic de les representacions, l’acció de la

censura fou molt efectiva. Quan a partir del 1946 es reprenen les activitats

públiques, dominen els escenaris, els models i les formes dramàtiques més

tradicionals d’abans de la guerra. Després de l’estudi general de Francesc
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Curet (1967), Arbonès (1973) va analitzar les dificultats de recuperació en

tres àmbits: el teatre professional, l’experimental i l’independent. Xavier Fà-

bregas va fer un primer esbós d’organització sistemàtica de l’activitat tea-

tral en la postguerra (Fàbregas 1972), que va ampliar posteriorment en un

volum de divulgació, en el qual ressegueix corrents i influències (Fàbregas

1978). Un opuscle de Gonzalo Pérez de Olaguer (1970) para atenció en la

problemàtica del teatre independent, en particular al paper que hi jugaven

el director, l’escenògraf i els actors. Així mateix tenim alguns bons estudis

monogràfics d’aspectes concrets: l’Agrupació Dramàtica de Barcelona,

creada el 1955 i que indicava un camí alternatiu al teatre comercial, va ser

creada per un grup d’intel·lectuals sota la protecció del Cercle Artístic de

Sant Lluc, entorn de Ferran Soldevila. La intenció era connectar amb el tea-

tre dominant a l’estranger, promovent alhora el teatre català. Van represen-

tar Maragall, Rusiñol, Joan Oliver i van descobrir Espriu i Brossa (Coca

1978). La situació del teatre a la ciutat de Barcelona en la primera postguer-

ra ha estat estudiada per Enric Gallén (1985b), crític que també ha analitzat

la trajectòria del teatre Romea en els anys quaranta i en l’època en què fou

Centre Dramàtic de la Generalitat (Gallén 1989) i la censura moral en el

teatre a Barcelona (Gallén 2000). Alguns articles del monogràfic de la revis-

ta Caplletra del 1993 (Rosselló i Simbor ed. 1993) analitzen el teatre de post-

guerra a Catalunya (Gallén 1993), València (Pérez Moragon 1993) i les Illes

(Nadal 1993). Aquest darrer crític ha recollit els seus estudis en un volum,

que inclou una útil bibliografia cronològica del teatre a Mallorca (Nadal

1998) i un opuscle en el qual analitza algunes de les dificultats històriques

dels autors mallorquins contemporanis per poder arribar al seu públic (Na-

dal 2002). Un estudi recent analitza amb detall el teatre a Palma entre els

anys 1955 i 1970 (Alomar 2005), amb el qual amplia l’aportació primerenca

sobre la situació del teatre a Mallorca de Gregori Mir (1970). Pel que fa al

teatre a València, són ben útils els primers estudis de Sirera (1979 i 1981), en

els quals destaca la pervivència de formes del teatre popular com el sainet,

la revista i els miracles, fins als anys cinquanta. Aquest mateix crític ha do-

nat també una visió general dels problemes del teatre a València des del sai-

netisme del segle xix fins als anys setanta del segle xx (Sirera 1987). En

qualsevol cas, el panorama més general i sistemàtic del teatre a València en-

tre 1939 i 1962 és el que ens presenta el manual de Ferran Carbó i Santi Cor-

tés (1997), en el qual plantegen els problemes generals i analitzen autors

com Francesc de Paula Burguera, Rafael Villar, Martí Domínguez i Joan Al-

fons Gil Albors. Una monografia d’interès més local estudia el teatre a la

ciutat de Lleida (Rabassa 1985). D’altres estudis més recents, com el de Jo-

sep M. Sala Valldaura (2006), presenten una visió panoràmica del teatre a

Catalunya des del punt de vista de la «representació», és a dir d’aspectes
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com la dramatúrgia, la teatralitat dels espectacles, les festes i les cerimònies,

sense tenir gaire en compte l’existència d’un text literari. Són útils, pel seu

valor documental i com a font primària d’informació, els reculls de textos,

programes i estudis de Ricard Salvat (1971 i 1991), l’introductor del teatre

èpic a Catalunya.

El conreu de l’assaig va quedar també condicionat per la derrota. En

aquest període es publiquen molts assaigs sobre la realitat catalana, alguns

escrits a l’exili per evitar la censura franquista. En conjunt es tracta d’una

reacció reflexiva davant del desastre viscut per la col·lectivitat. A finals de la

dècada dels cinquanta s’introdueixen altres temes com el diàleg entre cris-

tians i marxistes, els problemes de la joventut, la situació dels obrers en un

context capitalista, el debat entre la democràcia i el socialisme, el futur

d’Europa o la connexió entre cristianisme i revolució (Llanas i Pinyol 1987).

Josep Trueta va presentar visions idealitzades de la història de Catalunya i

Josep Ferrater Mora proposà interpretacions més especulatives; Carles Car-

dó (1977) i Gaziel van reflexionar sobre la situació de la Catalunya contem-

porània tot revisant els principis del catalanisme. Els treballs de Colomer

(1984), Llanas i Pinyol (1987) i Llanas (1987, 1998a, 1998b, 2002) han estudiat

el cas Gaziel des d’una perspectiva més àmplia, a partir de la idea que rumià

sempre, de l’encaix de Catalunya en el conjunt de la Península Ibèrica, que

desenvolupa a Quina mena de gent som, llibre redactat entre 1938 i 1947, pe-

rò que no va poder ser publicat fins al 1970. Les Meditacions en el desert
(1946-1953) són una altra obra important en la qual Gaziel amplia la refle-

xió sobre Catalunya en clau ibèrica, i les dificultats d’arrelament de la de-

mocràcia, aportant-hi també una dimensió europea. Un altre aspecte que

ha estat estudiat és la relació complexa de Gaziel amb el propietari de La
Vanguardia (Vilanova, F. 2004), problemàtica que el mateix Gaziel havia

tractat a Història de «La Vanguardia» (1971), un llibre de caràcter memoria-

lístic i de reflexió sobre la intervenció fallida del catalanisme polític en la

premsa. Josep Trueta (1897-1977), a L’esperit de Catalunya (1946), publicat

en anglès i català, inventaria la contribució catalana a la civilització occi-

dental. Josep Ferrater Mora (1912-1991), filòsof i assagista, va publicar la pri-

mera edició de Les formes de la vida catalana a Santiago de Xile el 1944. En

aquest assaig analitza quatre categories o «formes» que considera específi-

ques dels catalans: la continuïtat, vinculada a l’estima pel treball i al foment

de la iniciativa individual; el seny, vist com una síntesi entre raó i experièn-

cia; la mesura, antiromàntica i d’arrel mediterrània, i la ironia, instrument

de combat contra el fanatisme i factor neutralitzador de les adversitats. Pos-

teriorment amplià aquesta visió a Reflexions sobre Catalunya (1955) i Cata-
lanització de Catalunya (1960), on, a més, propugnava una intervenció cata-

lana a Espanya i una estructura estatal federalista. La pàgina web <www.
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ferratermora.org> inclou textos i un recull bibliogràfic d’aquest autor. Jau-

me Vicens Vives (Girona 1910-Lió 1960) fou historiador. El 1950 assistí al IX

Congrés Internacional de Ciències Històriques celebrat a París i conegué la

metodologia del grup Annales, la revista fundada per Lucien Febvre i Marc

Bloch. Aquest fet tingué una influència considerable sobre Vicens i els seus

deixebles, i afectà la renovació metodològica dels historiadors més joves de

la literatura catalana (Muñoz 1997a, 1997b; Muñoz et al. 1998). A banda de la

tasca com a historiador, fou important l’obra de divulgació, amb llibres

com Aproximación a la Historia de España (1952) i Notícia de Catalunya
(1954). Són aquests uns volums dirigits a un públic ampli, en els quals indi-

cava els punts cardinals del temperament català, «seny» i «rauxa», pols ex-

trems d’una «voluntat d’ésser». Al llarg dels anys seixanta, diversos assaigs

han ampliat o posat en qüestió les tesis de Vicens. Així, Francesc Candel,

amb Els altres catalans (1964), presenta la perspectiva d’una societat que ha

canviat per l’impacte de la immigració. Joan Fuster, amb Nosaltres, els va-
lencians (1962), analitza els «fets», les «indecisions» i els «problemes» que

han estat decisius en la formació del País Valencià. Miquel Arimany presen-

ta una versió sui generis de la societat catalana, com apunts d’un observa-

dor a I els catalans també (1965), en diàleg amb Candel. Josep Melià, en Els
mallorquins (1967), aplica el model de Jaume Vicens i Joan Fuster a la reali-

tat illenca. Pere Verdaguer presenta una panoràmica exhaustiva de la situa-

ció rossellonesa a El Rosselló avui (1969). Com a editor, Vicens Vives progra-

mà la col·lecció «Biografies Catalanes», que constitueix una autèntica histò-

ria de Catalunya. Finalment, el volum Industrials i polítics del segle xix
(1958) és el primer intent d’interpretar el segle xix català.

Malgrat les dificultats de tota mena amb les quals va topar, la cultura ca-

talana va sobreviure a l’atac frontal per part dels mecanismes repressius de

la dictadura, primer en la clandestinitat i a poc a poc recuperant terreny

públic. El resultat va ser una literatura d’abast limitat, molt controlada per

la censura, però que, al marge dels criteris estrictament resistencialistes, va

intentar connectar amb els grans moviments culturals europeus.

Autors

Maurici Serrahima (Barcelona 1902-1979) va sobresortir com a crític i

assagista, i fou considerat per la crítica com a novel·lista «burgès». Es donà

a conèixer com a narrador amb una novel·la, El principi de Felip Lafont
(1934), i un llibre de contes, El seductor devot (1937), als quals seguiren Petit
món enfebrat (1947), Contes d’aquest temps (1955), Després (1951) i Estimat
senyor fiscal (1955). Joan Fuster (1972) en destacà la «notabilíssima habilitat

d’escriptura i una molt esmolada penetració analítica». El considerava el
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millor exponent d’una «novel·la psicològica». Alguns estudis han explorat

el seu valor com a crític literari. En els articles recollits a Assaigs sobre la no-
vel·la (1934), exposa la seva teoria crítica, la qual dóna molta importància a

l’estètica i a la relació que s’estableix entre autor i lector. Era una manera de

prendre postura personal en el debat sobre la crisi, o eclipsi, de la novel·la

catalana en els anys d’hegemonia noucentista i de consegüent culte exacer-

bat de la poesia, amb una concepció de l’ofici d’escriure que tancava les

portes al fet novel·lístic. Després de la guerra publicà altres volums valuosos

com La crisi de la ficció (1965), Sobre llegir i escriure (1966) i Dotze mestres
(1972). És un intent notable de buscar una línia de tradició en els prosistes

catalans més notables, des de Verdaguer a Josep Maria de Sagarra, així com

uns fonaments estètics en la crítica literària. A Marcel Proust (1971) posa en

pràctica la seva teoria literària i analitza aquest mestre de l’anàlisi de la inti-

mitat humana, aspecte central en la seva obra de creador (Campillo i Cas-

tellanos 1988d; Pla, X. 1996) i assagista (Llanas i Pinyol 1987). S’ha publicat

una biografia (Giró 2004) i una completa bibliografia de l’obra creativa i

crítica de Serrahima i de bona part dels articles publicats a la premsa sobre

la seva obra (Poca i Gaya 2008). Com a assagista i memorialista ocupa una

posició singular, perquè sentí la necessitat, juntament amb altres amics més

grans (Pau Romeva, Vila-Abadal, Carrasco i Formiguera), de repensar el

cristianisme i la vida política i intel·lectual catalana per donar una resposta

nova no clerical, i socialment molt avançada, a l’alternativa de la «Lliga»,

fugint, alhora, de l’anticlericalisme de les esquerres. A propòsit de Vida i
obra de Joan Maragall, Jaume Lorés remarcà un aspecte del seu estil: «Serra-

hima, conservador infatigable, que tenia la teoria que s’ha d’escriure amb la

naturalitat amb què es parla, tenint en compte un parlar bé que depèn d’un

pensar bé, arriba, en bastants moments […] a la fluïdesa del seu llenguatge

parlat» (Lorés 1990). En el conjunt de l’obra de Serrahima destaquen els

volums de dietaris i memòries De mitja vida ençà (1970) i Del passat quan
era present (1972-1974), que ha estat publicat en una edició més àmplia (Ser-

rahima 2004). Serrahima fou un escriptor que volia ser novel·lista i acabà

sent un dels autors més importants de la immediata postguerra per la seva

obra com a pensador, crític i memorialista.

Xavier Benguerel (Barcelona 1905-1990) fou un narrador interessat per

la novel·la psicològica. Els textos memorialístics ofereixen una rica infor-

mació sobre la seva vida i el seu temps (Benguerel 1971, 1982) i la relació

amb Joan Oliver (Benguerel i Oliver 1999). Un dels primers estudis sobre la

seva obra és la breu anàlisi de la presència de l’exili a la novel·la La família
Rouquier i la comparació amb l’obra de Narcís Oller (Guansé 1955). Un re-

trat del mateix Guansé (1966) en presenta la faceta d’intel·lectual exiliat a

Santiago de Xile, on va promoure amb Joan Oliver la col·lecció «El Pi de les
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Tres Branques» i va ser membre clau de la redacció de la revista Germanor.

Amb Joan Sales va crear la col·lecció «El Club dels Novel·listes», quan tots

dos van tornar de l’exili. L’experiència de l’exili ha estat estudiada en el prò-

leg a una antologia col·lectiva (Busquets i Grabulosa 1994). Triadú (1982b)

ha destacat el fet que iniciés un cicle de novel·la catòlica fortament influït

per François Mauriac, marcat pels temes del pecat, la gràcia, el remordi-

ment, l’adulteri i la conversió a novel·les com El testament (1955) i El viatge.

El testament, novel·la que va inaugurar la col·lecció «El Club dels Novel·lis-

tes», s’ha relacionat amb François Mauriac per les semblances temàtiques

amb Les Noeud de Vipères, per la predilecció en l’ambientació burgesa amb

un component de crítica moral, la tortura interior dels personatges, o bé

l’aparició final de la «gràcia» de Déu (Guillamon 1988). A finals dels seixan-

ta explorà dues possibilitats narratives: la «crònica» històrica, exemplifica-

des en obres com 1939 (1973) o Llibre del retorn (1977), i la temàtica social

ambientada al Poblenou, reprenent els temes dels primers llibres. A les se-

ves novel·les tracta la qüestió de la identitat, com una interrogació sobre el

jo de l’home contemporani. La monografia de Busquets i Grabulosa (1995)

es basa en l’epistolari i planteja un estudi de l’evolució de l’obra narrativa

de Benguerel en funció de la biografia, amb atenció particular al cicle no-

vel·lístic escrit entre 1930 i 1954. Conté uns útils «Apèndixs bibliogràfics»

que inclouen una «Epistolografia», una breu ressenya de la correspondèn-

cia conservada a l’arxiu Benguerel i, en definitiva, supera els primers breus

estudis generals de l’obra de l’autor (Marco 1983; Guillamon 1988). El 1967
Xavier Benguerel va començar a editar les Obres completes (Benguerel

1967). Finalment, alguns estudis parcials s’han interessat per l’heterodòxia

en tractar el catalanisme tradicionalista (Gilabert 1984) i han analitzat els

inicis literaris de Benguerel a partir de la narrativa i els textos memorialís-

tics tot fent una reivindicació del seu lloc en la història literària (Cortés

2000). L’obra de Benguerel representa un doble testimoni: d’un barri obrer

ja desaparegut i de l’experiència de l’exili.

Rafael Tasis (Barcelona 1906-París 1966) excel·lí com a crític literari i

historiador i també com a escriptor de novel·la policíaca. Fou un dels pri-

mers a establir un balanç de la novel·la catalana amb la idea que era el gè-

nere popular que millor podia reflectir la vida barcelonina (Tasis 1935). S’e-

xilià a París, on va treballar com a editor i periodista. Fou molt actiu en les

revistes de l’exili: Pont Blau, Quaderns i Catalunya. Autor amb Joan Torrent

de la Història de la premsa catalana (1966), la seva obra ha estat poc estu-

diada llevat d’un parell de monogràfics arran de la mort (Soldevila et al.
1967; Pont 1969), semblances de coetanis (Arimany 1967; Poblet 1967; Guan-

sé 1994) i un capítol d’història literària (Campillo i Castellanos 1988a). La

situació ha començat a canviar de manera notable amb motiu del centenari
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del naixement. Adriana Danés Sala (2004, 2006) n’ha estudiat els inicis lite-

raris, posant l’èmfasi en la doble condició de crític i novel·lista. Un dels as-

pectes més significatius de la seva producció literària és la condició de tra-

ductor. Segons Sílvia Coll-Vinent (2007) la carrera de Tasis com a traductor

i divulgador té un deute clar amb la tradició literària anglosaxona. Tasis hi

va trobar exemples per al conreu de la novel·la (de Dickens a Huxley) i el

gust per la ironia i l’humor, des de Wilde a Huxley, fins al Lucky Jim de

Kingsley Amis. Una de les millors traduccions que va fer és el Volpone de

Ben Johnson. A la postguerra va traduir quatre clàssics de la novel·la poli-

cíaca a «La Cua de Palla» d’Edicions 62. D’altra banda, es va dedicar a es-

criure novel·la de detectius, en particular tres obres que repeteixen protago-

nistes, un comissari i un detectiu: La Bíblia valenciana (1955), És hora de
plegar (1956) i Un crim al Paralelo (1960). També va escriure novel·les testi-

monials i realistes, entre les quals sobresurt Tres. Hi narra les històries pa-

ral·leles de tres personatges entre 1917 i 1937, que li serveixen per dibuixar

un ampli retrat de la vida a Catalunya en aquella època. L’obra va guanyar

el premi Catalònia a Mèxic (1953), on va ser publicada el 1962 i, posterior-

ment, a Barcelona el 1966. La commemoració del centenari del naixement

de Rafel Tasis n’ha desvetllat l’interès amb articles de Vicent Simbor i Magí

Sunyer sobre el novel·lista i crític. Albert Manent aportà una evocació per-

sonal (Tasis et al. 2006), però encara es troba a faltar una anàlisi a fons de la

narrativa de detectius de Tasis en relació amb la dels altres autors que l’han

cultivat en la literatura catalana.

Agustí Bartra (Barcelona 1908-Terrassa 1982) ha deixat una extensa obra

com a poeta, narrador, dramaturg i traductor. Abans de la guerra havia pu-

blicat un llibre de narracions, L’oasi perdut (1937), i un altre de poemes, el

Cant corporal (1938). El 1938 s’incorporà a l’exèrcit republicà i el febrer de

1939 travessà la frontera francesa camí de l’exili. Després d’uns mesos als

camps de concentració del sud de França, s’establí a Roissy, prop de París,

junt amb altres intel·lectuals exiliats. Allí conegué l’escriptora Anna Murià,

amb qui va conviure des de llavors. El gener de 1940, poc després d’haver

esclatat la Segona Guerra Mundial, s’embarcaren cap a la República Domi-

nicana. Més endavant visqueren un temps a Cuba i finalment, l’agost del

1941, s’instal·laren a Mèxic, on s’establiren definitivament, excepte durant

algunes breus estades als Estats Units fins al gener de 1970, que tornà a Ca-

talunya. Bartra és, doncs, un dels referents de la literatura catalana a l’exili.

Fou un dels principals responsables de la revista literària Lletres, publicada

a Mèxic entre el 1944 i el 1948. És autor d’obres com el recull de poemes Ec-
ce homo (1968) i les novel·les Crist de 200.000 braços (1968) i La lluna mor
amb aigua (1968). D’entre l’activitat com a traductor destaca Una antologia
de la lírica nord-americana (1951). El conjunt de la seva producció està reco-
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llit en quatre volums d’Obres completes, amb pròlegs de Francesc Vallverdú

(1971), Miquel Desclot (1983), Miquel Dolç (1986) i Ricard Salvat (1987). En

opinió de Vallverdú (1971) el poeta és un home solidari entre els altres ho-

mes, però també un ésser visionari, capaç de revelar el misteri poètic. L’o-

bra de Bartra, a partir de les particulars imatges que utilitza, exposa una ac-

titud moral enfront de la vida: d’una experiència personal dramàtica —guer -

ra, derrota, exili— n’ha volgut fer símbol de purificació, generador de

noves possibilitats de vida. D’altra banda, Llorenç Soldevila fou dels pri-

mers a estudiar el conjunt de la narrativa (1975) i la poesia (1982) de Bartra.

Aquest crític ha remarcat el caràcter unitari de l’obra, que té com a eix cen-

tral un vitalisme inspirat en Walt Whitman. En el conjunt hi ha una gran

preocupació per la condició humana. En una tradició romàntica el poeta és

un ser visionari, que és capaç de revelar el misteri poètic, cosa que dóna

sentit al món. Francesc Vallverdú (1985a, 1985b i 1985c) ha estudiat aspectes

de la narrativa i del sentit de l’enllaç amb la tradició d’aquest escriptor.

Destaquen els estudis de l’ús dels mites com a símbol originari de la identi-

tat d’un poble (Ulisses, Arnau, Màrsias, Rut, Quetzalcòatl) i la projecció en

la col·lectivitat (Xirau 1972; Formosa 1988). L’estudi més complet de la poe-

sia, des de la perspectiva de la poètica de l’imaginari, és el de Joaquim Espi-

nós (1999). Cocozzella (1988) ha estudiat com la veu poètica es manifesta en

la consciència de la persona poètica. Pel que fa als estudis biogràfics, els tre-

balls de Murià (1990, 1992) ajuden a entendre com vida i poesia es confo-

nen. El poeta té una missió, i està sotmès a un destí. El fonament vitalista

justifica algunes de les constants de l’obra: el paper de la terra com a força

germinadora, la idea de lluita i de sacrifici, el component profètic, la visió,

la importància de l’amor, els valors de la sinceritat i de la fidelitat, la manca

de distanciament irònic, el caràcter obsessiu i abassegador de determinats

temes, la utilització de personatges mítics i heroics en els quals sigui possi-

ble projectar l’experiència individual, la potència de les imatges i, sobretot,

el protagonisme eminent del jo i el procés d’automitificació. D’altres estu-

dis, també biogràfics, ajuden a entendre la importància del període de l’exili

(Martínez 1989; McNerney 1991). El 1987 se li dedicà un simposi (Actes del
simposi Agustí Bartra 1988), i amb motiu del centenari del naixement se ce-

lebrà un «II Simposi Agustí Bartra» a la Universitat Autònoma de Barcelo-

na (2008). En els últims anys, l’accés als arxius personals ha facilitat la pu-

blicació de documents autobiogràfics i l’aparició d’edicions i estudis de la

correspondència (Aulet 1998; Bonnín 2002). Els estudiosos s’han fixat en la

complexitat de la veu de Bartra, la diferència entre vida física i metafísica, o

el component còsmic i mític, que es resumeix en el seu interès per l’ésser

humà. Malgrat aquestes noves aportacions, manquen encara estudis que

ens el situïn en el context europeu.
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Màrius Torres (Lleida 1910-Puig d’Olena, Sant Quirze de Safaja 1942) es-

criví l’obra poètica durant el període de reclusió al sanatori de Puig d’Ole-

na, a partir de 1935. La Guerra Civil i la postguerra en van condicionar la

recepció. Fins l’any 1947 no es va publicar a Mèxic el volum Poesies, del qual

s’han fet sis edicions (Torres 1947, 1950, 1953, 1964, 1977, 1993), la primera

edició es va reproduir en facsímil (Torres 1992). S’han publicat monogràfics

de la revista Quaderns de Ponent (Boixareu et al. 1983) i d’Urc amb motiu

dels aniversaris de la mort (Anglada et al. ed. 1993) i de la donació del llegat

de la família a la Universitat de Lleida (Ballart et al. 2002), o un volum

col·lectiu d’homenatge (Albesa et al. 1993). Joan Sales n’edità la poesia i un

volum de cartes (Cartes a Màrius Torres). Els estudis inicials de Carles Car-

dó (1964) van ser complementats per aproximacions biogràfiques (Sales

1964; Boixareu 1968; Vallverdú 1980). Màrius Torres ha estat objecte d’una

monografia que estudia l’aspecte lingüístic de la metàfora en la seva obra

(Badia, M. 1983, 1994-1995). Gimferrer (1977) va destacar que els temes i

procediments de la poesia de Màrius Torres són alhora més aviat tradicio-

nals respecte a les literatures coetànies i novadors respecte a la literatura ca-

talana, per l’atansament a una veritable poesia simbolista d’encuny prevale-

rià. Els temes essencials de la poesia d’aquest autor (la bellesa del món, la

nit, la mort i Déu) van ser estudiats per Jordi Pàmies (1982); Margarida

Prats Ripoll ha tingut cura de les últimes edicions (Torres 1993) i és autora

d’una biografia molt completa (Prats 1986). Hi ha també estudis sobre poe-

mes concrets (Borrell 1982; Alegret 2003; Parramon 2004). Manent (1993)

n’ha estudiat la recepció fins el 1975. S’ha estudiat la poesia en relació a Car-

les Riba (Boixareu 1993) i la música (Subiràs 1993). Des de perspectives més

innovadores s’ha plantejat una lectura semiòtica de la poesia (Ballart i Julià

2002). La «Biblioteca virtual Màrius Torres» (Torres 2004) de la Universitat

de Lleida ha digitalitzat part dels fons dipositats per la família del poeta,

uns fons que inclouen la correspondència. Màrius Torres, malgrat la breve-

tat d’obra i vida, ha estat considerat un dels millors poetes lírics del segle

xx, sobretot per l’habilitat amb què associa la seva malaltia al destí del país

en moments tràgics.

Joan Sales (Barcelona 1912-1983) fou traductor, poeta i novel·lista. Va es-

tudiar la carrera de dret però durant la Guerra Civil va ingressar a l’Escola

de Guerra de la Generalitat i obtingué el grau d’oficial. Amic del poeta Mà-

rius Torres, la correspondència que van mantenir durant la guerra s’ha pu-

blicat amb el títol Cartes a Màrius Torres (1976), que és un volum impor-

tant per conèixer els dos escriptors i l’ambient bèl·lic. Exiliat a França, l’any

1939 va embarcar cap a la República Dominicana. Instal·lat posteriorment a

Mèxic, va ser un dels fundadors de Quaderns de l’Exili (1943-1947). L’any

1948 va retornar a Barcelona i va publicar un llibre de poemes, Viatge d’un
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moribund (1952). De primer a Mèxic, i després a Barcelona, va tenir cura de

les diverses edicions de la poesia de Màrius Torres. També va dirigir l’edició

de les obres del doctor Cardó, pensador catòlic exiliat. Va tenir, doncs, un

paper molt notable com a editor i va fundar, juntament amb Xavier Ben-

guerel, «El Club dels Novel·listes», una editorial decisiva en la recuperació

d’autors com Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda i Amat-Piniella. La cor-

respondència Sales-Rodoreda és un testimoni excepcional i fascinant d’a-

quest procés (Sales i Rodoreda 2008). L’obra narrativa de Sales ha despertat

un interès crític relatiu; se l’ha situat en el context de la novel·la catòlica

(Campillo i Castellanos 1988d) o se n’ha fet una valoració general (Triadú

1982a; Aritzeta 1988). Desplegà una gran activitat editorial en «El Club dels

Novel·listes» i tenim un útil estudi sobre els criteris de traducció que va

aplicar (Bacardí 1998). Triadú (2000) n’ha destacat l’engatjament nacional i

religiós, per bé que encara manquen estudis sobre la seva activitat com a

editor, de la qual n’és un primer tast l’epistolari amb Rodoreda (Sales i Ro-

doreda 2008). Com a novel·lista, l’experiència al front d’Aragó va ser decisi-

va per a la redacció d’Incerta glòria, que és la seva obra més estudiada. Ra-

mon Pla i Arxé (2001) s’ha fixat en els aspectes ètics i ideològics del llibre,

que van més enllà de la confrontació civil i política. Segons aquest crític els

personatges de Joan Sales tenen un món interior dens i, per això, viuen la

guerra amb una especial perspectiva psicològica. Els personatges —i el ma-

teix Sales— no dubten a jugar-se la vida per les seves conviccions. La guer-

ra, en aquest sentit, és una circumstància indefugible, però no la identitat

del món narratiu de Sales. Xavier Pla (2002) llegeix Incerta glòria com a

mostra d’un «realisme de la transfiguració», i Carme Arnau (2003) ha des-

tacat el fet que s’ambienti al front d’Aragó i a la Barcelona de la postguerra

fins als anys seixanta, i també el fet que presenta la guerra amb tota la seva

cruesa, amb un protagonista, Soleràs, que és una mena d’heroi a la manera

de Dostoievski. Incerta glòria conté una reflexió sobre el sentit i la dificultat

de la vida, que només l’amor (humà i diví) il·lumina, però tracta també

d’altres temes cabdals, com la soledat de l’home i el pas del temps, mentre

mitifica la joventut, que considera com una glòria incerta, fugaç. Arnau

també s’ha fixat en el fet que és la pròpia existència, i en especial la guerra i

la tragèdia que arrossega, la que el mena a escriure una novel·la que, justa-

ment, l’explica. Arnau cita unes paraules d’una entrevista amb Busquets i

Grabulosa per demostrar aquesta lectura: «Jo crec que l’escriptor s’ha de

constituir en testimoni de la veritat. Jo ho he intentat amb Incerta glòria.

Podria haver explicat una altra peripècia, un parricidi, per exemple. Però

no podria haver prescindit de la veritat; un llibre val per la veritat que ens

porta». Una obra com Incerta glòria tingué un procés editorial complex a

causa de la censura (Folch de Sales 1999), i una bona edició crítica ajudaria
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a descabdellar el procés d’edició, ja que durant molts anys l’única versió

completa que se’n podia localitzar fou la traducció al francès.

Lluís Ferran de Pol (Arenys de Mar 1911-Barcelona 1995) fou escriptor i

advocat. De formació literària autodidacta, des de ben jove col·laborà a re-

vistes i diaris locals. Durant tota la seva vida es dedicà al periodisme. Va es-

criure a revistes d’Arenys com ara Oreig (1932) —que dirigia el seu amic Jo-

sep M. Miquel i Vergés— i Salobre (1935). Va fer la guerra al front d’Aragó,

com a component del cos de l’exèrcit central. La narració «Tríptic (el sàtir-

el frare-la donzella)» va guanyar el premi Narcís Oller al millor conte escrit

en català de 1937, però no fou publicat fins al 1964. Internat al camp de con-

centració de Sant Cebrià del Rosselló, va poder marxar a Mèxic, on va viure

deu anys. Col·laborà a la premsa mexicana i fou un dels fundadors de dues

revistes importants: Full Català i Quaderns de l’Exili. Retornat a Catalunya

el 1948, exercí d’advocat. Un dels seus contes fou recollit a l’Antologia de
contistes catalans (1850-1950) de Joan Triadú. En la dècada dels cinquanta va

escriure la part més important de la seva obra narrativa, en la qual Mèxic

n’és el centre. Abans de l’alba (1954) és producte del seu estudi i interès per

les cultures precolombines. Poc després publicà La ciutat i el tròpic (1956)

—premi Víctor Català—, on hi ha una utilització del mite, expressat no

com a fascinació pel meravellós o ancestral, sinó com a component íntim,

indestriable, de la realitat i de la condició humana. Fou un dels escriptors

que integrà l’experiència de l’exili mexicà amb l’obra literària. És autor

també de la novel·la Érem quatre (1960), llibre en el qual domina el referent

mexicà. En els anys seixanta torna a escriure periodisme en català a Serra
d’Or i Tele/Estel. Va escriure articles d’opinió, crítica literària i reportatges

culturals o de viatges. És autor d’algunes traduccions importants, com En-
llà, d’A. J. Cronin i El vell i la mar, d’Ernest Hemingway. En els últims anys

de la seva vida publicà llibres d’assaig, com De lluny i de prop (1973). En

aquest volum, a més de recollir articles dispersos, reescriu en català part de

les memòries Campo de concentración (1939). Després dels estudis inicials

de Triadú (1982c) i Campillo (1988b), dos llibres monogràfics (Garcia i Raffi

et al. 1993 i 1997) presenten una panoràmica general de l’autor, mentre que

J. Castellanos (1995) ha estudiat el llibre de relats La ciutat i el tròpic. Per al

coneixement de la vida i obra de Lluís Ferran de Pol, l’estudi més complet

és el de Josep-Vicent Garcia i Raffi (1998), el qual també n’ha preparat una

bibliografia (Garcia i Raffi 1993). Garcia i Raffi opina que el treball perio-

dístic a publicacions mexicanes va tenir una gran repercussió en l’obra nar-

rativa de Ferran de Pol com a escola d’escriptura, i va contribuir a afinar els

temes que esdevindrien cabdals als seus llibres: l’assumpció dels mites maies

i asteques i el xoc entre la concepció cultural europea i l’americana dins la

dualitat cultura-natura. Garcia i Raffi ha estudiat també l’exili mexicà, amb
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atenció especial a la relació amb Joan Sales, l’activitat periodística i una

anàlisi de l’obra escrita en aquell país. Aquest mateix crític ha estudiat l’ús

de la història mexicana i la relació amb Calders, a partir de l’edició de l’e-

pistolari (Garcia i Raffi 2002, 2003).

Josep Palau i Fabre (Barcelona 1917-2008) va destacar com a poeta, au-

tor teatral, narrador i assagista. Començà escrivint poesia a finals dels anys

trenta. A la universitat fou un dels activistes compromesos en la represa de

les activitats literàries i culturals sota el franquisme. Dirigí la revista clan-

destina Poesia (1944-1945) i fou l’artífex de l’editorial La sirena, on es publi-

caren, entre d’altres, obres de Salvador Espriu. També fundà i col·laborà a la

revista Ariel (1946-1951). El seu pare, que era pintor, decorador i inventor de

joguines, l’influí poderosament en l’atracció envers l’art. Segons el seu testi-

moni: «l’ambientació artística respirada al costat del meu pare explica que

entre els meus primers poemes n’hi hagi molts de tema pictòric i explica,

encara més, el meu interès per Picasso, del qual jo sentia parlar a casa meva

des de menut i que no vaig conèixer sinó a París el 1947, un any després

d’haver escrit el primer llibre sobre ell». Aquest fou un dels aspectes més

originals de la seva obra i vida: la dedicació com a estudiós de l’obra de Pi-

casso, un tema que ha estat analitzat per Tomàs Nofre (1987). A l’anàlisi i

comentari de l’obra del pintor hi dedicà més de quinze llibres, molts d’ells

traduïts, d’entre els quals sobresurten Doble assaig sobre Picasso (1964), El
Guernika de Picasso (1979) o Picasso cubisme (1990). El coneixement de Pi-

casso es produí quan el 1945, amb una beca del govern francès, va anar a

París. En lloc de fer-hi una estada de dos anys, hi residí fins als anys seixan-

ta com a refugiat polític. A París es converteix en «poeta-alquimista», co-

neix escriptors i artistes com Antonin Artaud, Octavio Paz i Albert Camus.

El primer llibre de poesia que va escriure va ser Balades amargues (1943),

seguit per L’aprenent de poeta (1944), Imitació de Rosselló-Pòrcel (1945) i

Càncer (1946). Aquests llibres els reelaborà i hi afegí textos inèdits formant

el volum Poemes de l’Alquimista (1952). En edicions posteriors, l’amplià en-

cara amb altres introduccions i comentaris finals, en els quals glossava els

seus textos, aportant informació sobre la gènesi i els estímuls literaris que

els havien inspirat. A banda d’articles de divulgació (Triadú 1985), discus-

sions generals de la poesia (Badia, A. 1987), algunes entrevistes (Fuster 1973;

Coca 1979) i un capítol d’història literària (Bou 1987a), un cicle de confe-

rències inicià l’estudi de l’obra d’aquest autor (Badia et al. 1987). Ramon

Salvo (1996) n’ha analitzat els primers deu anys d’activitat poètica. Enric

Balaguer (1995a, 1995b) ha estudiat el conjunt de l’obra poètica de Palau i

Fabre parant atenció a l’element oriental, l’art i la intertextualitat, i també a

la qüestió de la identitat; Ruiz Soriano (2004) ha analitzat els aspectes sub-

versius del projecte, en especial el caràcter de «redempció», fonamentat en
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l’actitud rebel i visionària de les avantguardes. La relació amb l’avantguarda

ha estat explorada per Rosselló Bover (1994). En els anys noranta hi ha ha-

gut un renovat interès reivindicatiu per l’autor amb un monogràfic (Guer-

rero et al. 1995) en el qual destaca l’article sobre el mimetisme, com a ele-

ment essencial del procediment de Palau (Guerrero 1995). El teatre d’aquest

autor, aplegat al volum Teatre (1976), tracta sobre el cicle de Don Joan i la

temàtica amorosa amb una actitud de revolta enfront de les normes purita-

nes i repressores, plantejant la temàtica amorosa d’una forma directa. Des-

taquen els estudis de Fàbregas (1974), Gallén (1987b), Coca (1991, 2003), Ca-

sán (1992), i el monogràfic «Palau, sense teatre?» amb entrevistes i articles

de Francesc Foguet, Joaquim Noguero i Natàlia Barenys, entre altres (Fo -

guet et al. 1998). Julià Guillamon (1997, 2000) ha explorat l’aïllament de

l’autor a causa del caràcter experimental i de transformació de la seva obra

i ha tingut cura de l’edició de l’obra literària completa de Palau i Fabre (Pa-

lau i Fabre 2005a, 2005b). L’univers narratiu de l’autor recorre a l’erotisme,

ens mostra una visió que dóna compte d’altres dimensions de la percepció

habitual de la realitat i és força crític amb els signes de la societat benestant

i mediocre. Amb el títol de Quaderns de l’alquimista (1997) va aplegar els

seus assaigs literaris. Palau planteja primer de viure l’alquímia com un pro-

cés intel·lectual, i més tard com un procés profundament vital, que donarà

tota una altra dimensió al seu concepte de l’alquímia i l’alquimista. L’alquí-

mia és un mètode que unifica els pressupostos poètics i ideològics de tota

l’obra de Palau i Fabre. Li és molt útil l’exemple d’Artaud, «l’home que en

un moment donat ha abraçat plenament el seu destí sabent el que aquest li

preparava». L’assaig alquímic indaga camins en la paraula, l’art modern,

l’intel·lectual i el país; el recorregut passa per celebrar les figures d’un uni-

vers —des de Ramon Llull a Picasso— que són afins als pressupostos de la

visió «alquímica», és a dir fora de les regles del pensament convencional, i

on és important l’atenció envers la part irracional del subjecte i l’atzarositat

de la vida (Balaguer 1995b). L’apropiació personal de l’alquímia va ser deci-

siva en la relectura de les avantguardes en la postguerra. Palau i Fabre tam-

bé va traduir obres d’escriptors afins al seu projecte, com les Il·luminacions.
Una temporada a l’infern de Rimbaud (1966) i Versions d’Antonin Artaud
(1977). Amb tot, ha estat la dedicació de Palau i Fabre a l’estudi de Picasso

allò que li ha valgut més reconeixement internacional.

Maria Aurèlia Capmany (Barcelona 1918-1991), novel·lista i autora tea-

tral, fou una de les autores més populars de la postguerra, «una de les veus

més personals i sòlides de les nostres lletres» (Graells 1993). El 1947 va ser

finalista del premi de novel·la Joanot Martorell amb Necessitem morir, i el

va guanyar el 1948 amb El cel no és transparent. L’obra que la va fer conèixer

va ser la novel·la Betúlia (1956). Tres anys més tard va fundar amb Ricard Sal -
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vat l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, on va exercir de professora, actriu,

directora teatral i traductora. En aquella època publica El gust de la pols i

Un lloc entre els morts. Fou becada per l’Institut Francès al Collège de France
durant el curs 1952-1953 i va cursar estudis a la Sorbona. A París va interes-

sar-se per l’existencialisme, que conegué a fons i que la marcà de manera

decisiva (Vall 1994, 1995, 2000c; Vilafranca 2000). Autora d’una sòlida obra

narrativa i teatral, sobresortí també per les col·laboracions a la premsa i la

presència en l’ambient literari i polític del moment. És considerada la in-

troductora del feminisme, i destacà per l’atenció a la situació de la dona a

Catalunya. El feminisme el defensà en la vida pública com a assagista i polí-

tica. Entre les publicacions és remarcable la novel·la Feliçment jo sóc una do-
na (1969) [Misiego 1982; Birulés i Peña ed. 2004]. Del seu teatre és remarca-

ble l’obra Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, ad-
vocat dels obrers de Catalunya, escrita en col·laboració amb Xavier Romeu,

que va tenir molt èxit. Va escriure també teatre de cabaret d’intenció crítica.

En col·laboració amb Jaume Vidal Alcover va escriure peces com per exem-

ple Dones, flor i pitança (1968) i La cultura de la Coca-cola (1969), les quals

eren representades a La Cova del Drac del carrer Tuset de Barcelona. No-

més s’han estudiat aspectes parcials de la seva obra. Les primeres aproxima-

cions són comentaris impressionistes escrits per companys generacionals

(Sarsanedas 1958; Pedrolo 1974; Triadú 1982d). Una primera anàlisi de les

novel·les barcelonines establia l’interès de retrat social de la seva narrativa

(Benet i Jornet 1974a). No existeix encara cap monografia sobre la seva obra,

llevat d’un capítol de la Història de la literatura (Campillo i Castellanos

1988e) i d’una biografia (Pons, A. 1991 i 2000), tot i que Guillem-Jordi

Graells (1990) en va escriure un valuós i útil assaig d’interpretació general.

Després de la mort se li van dedicar molts volums d’homenatge (Alcalde et
al. 1992; Martí i Olivella ed. 1993), i testimonis personals (Pessarrodona

1996), i s’han publicat estudis més específics. Destaquen una descripció del

barcelonisme literari i el sentit de les protagonistes femenines en Capmany

(Broch 1993), l’anàlisi dels aspectes apocalíptics de la novel·la Quim/Qui-
ma (Pérez 1993), i un repàs del sentit de la seva narrativa (Charlon 1993).

Aquesta crítica subratlla que en l’obra de ficció de Capmany convergeixen

les preocupacions i inquietuds de l’autora, juntament amb la filosofia, la

sensibilitat, la cultura, el món on li ha tocat viure, així com la preocupació

per l’estructura acurada i eficaç de les novel·les. En les primeres dominen

les situacions d’ofegament, els espais tancats i foscos, grisos i freds, que cor-

responen a una angoixa existencial i a la reflexió sobre la llibertat humana.

Altres són novel·les inspirades en la tradició policíaca i proposen un misteri

al lector. Però en totes domina la força de la paraula, l’oralitat. El 2001 es va

celebrar a la Universitat Rovira i Virgili un «Col·loqui Internacional Maria
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Aurèlia Capmany» (Palau i Martínez ed. 2002), amb importants contribu-

cions sobre la narrativa (sobretot les d’Anne Charlon, Carles Cortés, Maria

Alessandra Giovannini o Barbara Luczak) i sobre la condició femenina (as-

pecte analitzat per Montserrat Palau, Lluïsa Julià i Meri Torras). Un dels ar-

ticles del catàleg d’una exposició analitza exhaustivament l’aventura perso-

nal de Capmany (Codina 2002). Guillem-Jordi Graells n’ha publicat les obres

completes (Capmany 1993-2000), amb pròlegs que fan una lectura «simpà-

tica» (en el sentit filosòfic i que l’autora retreia a la crítica en boca d’un per-

sonatge de Lo color més blau) del conjunt de l’obra i amb molta i utilíssima

informació (Graells 1993-1998). Una possible dificultat de lectura que es-

menta Graells (1993) és la cronologia no sempre coincident de redacció i

publicació de l’obra. Graells recordava també les vicissituds editorials de la

gran novel·la de Capmany, Un lloc entre els morts (1967), guanyadora del

premi Sant Jordi 1968, i n’explicava les característiques: reconstrucció histò-

rica amb referències al present, en una reelaboració d’un tema cabdal per a

Capmany com és el pas del temps. És destacable també l’impacte que va te-

nir en alguns dels joves escriptors de finals dels seixanta: Terenci Moix creà

un personatge relacionat amb els d’aquesta novel·la i en va fer una adapta-

ció televisiva (Graells 1993-2000). Materials literaris de Capmany (manus-

crits, correspondència) útils per a la recerca es poden consultar al «Llegat

Vidal-Capmany» de la Universitat Rovira i Virgili.

Manuel de Pedrolo (L’Aranyó 1918-Barcelona 1990), novel·lista, drama-

turg, poeta i traductor, fou un dels escriptors més prolífics de la literatura

catalana del segle xx. La fama de Pedrolo va créixer a partir d’una inicial i

valenta declaració de Rafael Tasis: «Vull córrer tots els riscos —ni que sigui

fent una mica de trampa— i suprimir totes les xarxes protectores de salts

mortals per a fer una afirmació prèvia, que compromet tot el meu proble-

màtic prestigi de crític, per proclamar de bell antuvi que Manuel de Pedro-

lo, novel·lista català inèdit, és la revelació d’aquests darrers vint anys en el

camp de la novel·la catalana i que, probablement, haurà d’ésser considerat

com el novel·lista més important que s’hagi donat a Catalunya després de

Narcís Oller» (Tasis 1954a). Maria Aurèlia Capmany (1958) li dedicà un re-

trat en el volum col·lectiu Cita de narradors. Pedrolo va començar a publi-

car reculls de contes: El premi literari i més coses (1953) i novel·les. Amb la

novel·la Estrictament personal (1954) guanyà el premi Joanot Martorell. Va

escriure moltes obres teatrals relacionades amb el teatre de l’absurd. Martin

Esslin (1968) el considerà un dels autors més prometedors del panorama

europeu, de costat amb Boris Vian, Jean Tardieu, Dino Buzzati, Ezio d’Erri-

co, Fernando Arrabal o Max Frisch. Sobre el teatre són importants els arti-

cles de Ramon Rosselló (1993, 1995, 1997), en els quals estudia el teatre de

l’absurd i en fa una reavaluació de les fases. Ho fa aprofitant els articles de
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Guillem-Jordi Graells (1990, 1992) en els quals plantejava l’existència de tres

etapes: una primera (1951-1956), el «trienni fecund» (1957-1959) i la produc-

ció posterior (1962-1978). Rosselló prefereix parlar d’una producció central

(1957-1963) i fa un estudi de les obres a partir de l’anàlisi comparativa de

qüestions temàtiques i argumentals, personatges, espai, temps. Pedrolo ha

publicat centenars de llibres, un dels quals, Mecanoscrit del segon origen
(1974), del qual se n’ha fet una versió televisiva i en còmic, és l’èxit de ven-

des més important del segle xx. Aquesta novel·la ha estat analitzada per

Mathilde Bensoussan (1988), que la llegeix com un cant a la vida i no a la

mort. Destaca el paper dels nens protagonistes, l’Alba i el Dídac, que és el

de ser l’origen i no l’acabament de l’espècie. Una altra de les novel·les estu-

diades individualment és Totes les bèsties de càrrega. Vicent Simbor, seguint

Jordi Arbonès, la relaciona amb l’irrealisme simbòlic, per raó de la concep-

ció al·legòrica i la visió utòpica terrorífica d’una nova societat absurda que

resulta en una visió hiperbòlica del món de cada dia (Lorda 1976; Simbor

1991). Una llarga entrevista permeté a l’autor repassar els components de la

seva poètica (Coca 1973). Jordi Arbonès (1980) plantejà una lectura global

de l’obra narrativa parant atenció al contrast entre situacions realistes dels

personatges i a l’ambient absurd en què viuen. L’anàlisi de la narrativa

breu, fixant-se sobretot en les tècniques narratives (Benet i Jornet 1974b),

fou ampliada en una lectura de conjunt (Campillo i Castellanos 1988c).

Manuel de Pedrolo va dirigir la col·lecció «La cua de palla», dedicada a no-

vel·la de detectius, col·lecció on també va publicar algunes obres. La novel-

la policíaca ha interessat un bon nombre de crítics, en especial obres com

L’inspector fa tard (1954), Joc brut (1965), Mossegar-se la cua (1967) i Algú que
no hi havia de ser (1972) (Fuster 1979, 1990; Colmeiro 1989). La influència de

l’existencialisme ha estat tema per a diversos estudis (Wellwarth 1972; Martí

i Olivella 1979; Verjat 1997). L’obra poètica ha estat estudiada en profundi-

tat per Joan Ortís i Fernàndez (2001), amb atenció a les etapes i el caràcter

secundari en el conjunt de l’obra literària. Ortís estudia l’ús del vers lliure,

el lèxic i l’exposició críptica, producte de la censura de l’època. Xavier Gar-

cia (1993) va editar la poesia experimental de Pedrolo, i Ramon Salvo (1994)

n’ha reivindicat la importància a Tàctil, donant prioritat a un Pedrolo ín-

tim i un Pedrolo sexual, d’un sexe alliberat i alliberador. Altres aspectes es-

tudiats són l’activitat com a traductor, ja que va traduir obres d’autors com

John Dos Passos, Jean-Paul Sartre i William Faulkner, entre altres. En opi-

nió d’Alba Pijuan Vallverdú (2004), Manuel de Pedrolo fou un gran apas-

sionat de la novel·la nord-americana, que va conèixer al voltant del 1940 a

través de la lectura de William Faulkner, a qui considerava un dels millors

escriptors de totes les èpoques, i de qui va traduir tres obres: Llum d’agost
(1965), Intrús en la pols (1969) i Santuari (1970). Pijuan ha estudiat el meca-
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noscrit i la correcció de la traducció de Llum d’agost, fixant-se en aspectes

relacionats amb l’ortografia, la sintaxi, el lèxic, la puntuació i les correc-

cions. Després d’uns números monogràfics de Taula de Canvi (Broch et al.
1979) i Urc (Capmany et al. 1990), el simposi Rellegir Pedrolo (García ed.

1992) aplega testimonis d’altres escriptors i algunes anàlisis importants,

com la de «Temps Obert» (Coca ed. 1992), que ja havia provocat altres estu-

dis (Rubio 1978; Boyer 1984). Una monografia d’Antoni Munné-Jordà

(1995) ha estudiat el procés de redacció així com el sentit d’aquest cicle no-

vel·lístic en relació amb la termodinàmica. Jordi Coca (2000) ha fet també

una valoració general del teatre de Pedrolo, en la qual reivindica que aquest

teatre és una reacció a l’obra de Beckett i expressa una actitud existencialis-

ta. El desè aniversari de la mort de Manuel de Pedrolo convocà un altre re-

pàs general de la seva obra (Coca et al. 2000). Altres aspectes estudiats en

l’obra de Pedrolo són la representació de la repressió sexual (Johnson 1999)

i els problemes que va tenir amb la censura, evocats per Estanislau Torres

(1995). Aquesta és una qüestió cabdal per a aquest autor, ja que a Pedrolo li

van prohibir deu llibres i molts van ser retallats de manera grollera pels

censors.

Joan Perucho (Barcelona 1920-2003) va escriure poesia, narrativa i va

exercir com a crític d’art i periodista. Des de ben jove se sentí atret pels mo-

dels del surrealisme, que obrí el pas a la literatura fantàstica. S’inicià com a

poeta en castellà i com a crític d’art als anys quaranta a la revista del SEU

Alerta, i posteriorment col·laborà a Ariel. Com a poeta en català, publicà

Sota la sang (1947), Aurora per vosaltres (1952), El mèdium (1953) i El país de
les meravelles (1956), llibres en els quals domina la inspiració en models de

la generació del 27 i en el surrealisme. Destaca entre aquests llibres un vo-

lum de proses poètiques, ara reeditat per Assumpció Bernal (2003), Diana i
la mar Morta. La mateixa crítica ha estudiat l’autoficció en aquest llibre,

distingint entre «un jo distanciat, desdoblat en una font de llenguatge ima-

ginària» i «l’autor real qui subscriu que el món que ha creat existeix més

enllà dels límits del text» (Bernal 2001). Amb la tècnica de Lovecraft (1956)

revela la influència de la literatura fantàstica. La primera novel·la de Peru -

cho, Llibre de cavalleries (1957), introdueix el tema del viatge en el temps.

Tomàs Safont, el protagonista, es desdobla en un alter ego medieval, el ca-

valler Tomàs Çafont, que és al servei del rei d’Aragó, i inicia un viatge cap al

moment d’esplendor de l’imperi català a la Mediterrània en busca de l’ai-

gua de foc (el petroli). Amb Les històries naturals (1960), la seva novel·la

més coneguda, reprèn els temes de la literatura fantàstica. Una gran part

dels estudis sobre l’obra de Perucho són de Julià Guillamon i Assumpció

Bernal. El primer ha estudiat des de paràmetres estructuralistes la presència

del fantàstic amb una lectura de Les històries naturals. Proposa que aquesta
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obra anticipa moltes de les troballes dels anys seixanta. Guillamon (1989) la

llegeix com un manifest en favor de la imaginació i la poesia i en contra del

materialisme, a contracorrent de la literatura social dels anys seixanta. La

novel·la introdueix alguns elements difosos més tard per la postmodernitat.

Els protagonistes, un savi barceloní escèptic que acabarà iniciant-se en el

misteri —Antoni de Montpalau— i un cavaller de Jaume I convertit en

vampir —Onofre de Dip— que recorre el Maestrat i el Berguedà en busca

de noves víctimes. La novel·la està ambientada durant les guerres carlines.

Entre les víctimes del vampir hi ha el general carlí Ramon Cabrera, el tigre

del Maestrat, un personatge històric. Altres personatges estan inspirats en

la literatura del romanticisme i en el quadre de costums. És una novel·la

culta escrita amb tècniques de novel·la popular. Perucho combina elements

provinents de la literatura popular juvenil, de les novel·les d’aventures i de

les pel·lícules de vampirs, com ara el Nosferatu de F. W. Murnau. A aquests

elements n’hi afegeix d’altres de naturalesa molt diferent: una reconstrucció

de la Barcelona i la Catalunya del segle xix farcida de referències erudites,

un acostament irònic a les ciències de la il·lustració i a les lluites polítiques

que van desembocar en les guerres carlines. El to humorístic introdueix un

savi escepticisme. Guillamon (1998 i 1999) també ha estudiat la relació de

l’escriptor i la seva obra amb l’art i altres disciplines. En particular ha estu-

diat la intensa activitat de Perucho des dels anys seixanta com a crític d’art i

col·laborador de premsa, en especial a la revista Destino i a La Vanguardia.

Les seves aportacions són originals en la valoració de l’art informal i del

pop art. Sobresurten, entre altres, llibres com Gaudí, una arquitectura de
anticipación (1968) i Joan Miró i Catalunya (1968). Perucho escrivia molts

dels articles a la premsa a partir d’una extensa biblioteca personal, de llibres

rars, parodiant les formes de l’erudició, i inventant-se un gènere híbrid, en-

tre el periodisme i el relat de ficció. Amb aquests articles va construir una

sèrie de volums temàtics: Roses, diables i somriures (1965) i Aparicions i fan-
tasmes (1968). Després Perucho els escriu en sèries planejades prèviament

amb un fil conductor i un tema comú: les plantes màgiques, a Botánica
oculta (1969); les aigües medicinals i els establiments termals, a Els balnearis
(1972); la zoologia imaginària de la Il·lustració a Monstruari fantàstic
(1976). Assumpció Bernal (1996, 1997) li va dedicar una tesi doctoral. S’ha

interessat en l’ús de l’intertext i de la «hipertextualitat», ja que considera

que l’autor no s’enfronta amb la realitat, sinó que estilitza i intel·lectualitza

els tòpics del fantàstic i altres gèneres irrealistes, assimila l’avantguarda mi-

nimitzant l’element oníric i fa créixer l’interès per la màgia i l’esoterisme.

També ha explorat la recepció crítica als anys seixanta, reivindicant que no

hi va haver una lectura negativa des dels pressupòsits del «realisme histò-

ric» (Bernal 2002a) i la manipulació de la història (Bernal 2002b). Hi ha un
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estudi de la transtextualitat a partir de Genette a Les aventures del cavaller
Kosmas (Baldaquí 1995). Disposem a més d’una biografia (Pujol 1986) i valo-

racions generals (Campillo i Castellanos 1988b), a més de les obres comple-

tes (Perucho 1985-1996). Bernal (2004) s’ha interessat per l’evolució d’una

sèrie de conceptes (realitat, cultura, erudició, fantasia, història, món sobre-

natural) sobre els quals es construeix l’univers polièdric de l’autor. Pere

Gimferrer (1984) prologà una edició de l’Obra poètica completa. Insistia en

el caràcter diferent (similar a Brossa i Palau i Fabre) respecte a la tradició

poètica local i en el fet que cada poema fos com una càpsula «que conté al-

hora la llavor i el revers d’una narració: com el mirall que, devorant-les cap

al propi reflex, xuclés les aparences que més tard suscitaran les fabulacions

peruchianes en prosa». Antoni Comas (1985) també va destacar les afinitats

entre poesia i prosa, i la presència d’un to nostàlgic i evocador, un clima

elegíac, a la poesia. El 1980, Perucho abandonà la carrera judicial, i repren-

gué l’activitat com a narrador i poeta, amb llibres que han desvetllat un

menor interès per part de la crítica. En aquesta última època escriu no -

vel·les com Les aventures del cavaller Kosmas (1981) i Pamela (1983), La guer-
ra de la Cotxinxina (1986) i Els emperadors d’Abissínia (1989), o llibres de

poesia com Quadern d’Albinyana (1983), La medusa (1987), Cendres i dia-
mants (1989) i Inscripcions, làpides, esteles (1993). En col·laboració amb Nès-

tor Luján va escriure El libro de la cocina española (1970), que va ser precur-

sor en la interpretació de la gastronomia com a fenomen cultural. Va publi-

car també unes memòries, Els jardins de la malenconia (1992). Sobre

Perucho és encara vàlida la reflexió de Joan Fuster: la seva maniobra literà-

ria oscil·la entre l’espant i l’humor, i és, sempre, una temptativa de recobrar

la faula a través de la intel·ligència.

Jordi Sarsanedas (Barcelona 1924-2006), poeta, narrador, novel·lista i

traductor, fou un dels grans impulsors d’activitats culturals després de la

guerra com a fundador de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, redactor de

la revista Ariel, redactor en cap de Serra d’Or, president del Centre Català

del PEN, degà de la Institució de les Lletres Catalanes o president de l’Ate-

neu Barcelonès. De formació sòlida i cosmopolita, estudià Lletres a França,

ensenyà a Anglaterra i treballà a Itàlia. Va conèixer de prop el surrealisme i

l’existencialisme. Maria Campillo (1988c) va remarcar el seu interès per les

inquietuds culturals del moment, en particular les que replantegen la litera-

tura com a forma d’explicitació de la crisi de valors socials i morals de l’Eu-

ropa contemporània. Els primers llibres de poesia de Sarsanedas es van re-

lacionar amb el realisme. Apuntaven una novetat i una renovació de la poe-

sia catalana, sobretot amb La Rambla de les Flors (1955). A trenc de sorra
(1948), influït per la poesia de Joan Salvat-Papasseit, és un llibre sobre les

contradiccions de viure i la realitat grisa de la postguerra. Van seguir Algu-
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nes preguntes, algunes respostes (1956), Postals d’Itàlia (1965) i Envits i contra-
cop (1987-1989), entre d’altres. La seva poesia ha estat recollida a Fins a un
cert punt (1945-1989). Àlex Broch (1989), en el pròleg a aquest volum, va es-

tudiar la poesia de Sarsanedas subratllant la condició de «solitari solidari».

El poeta Sarsanedas, afirma, havia seguit una trajectòria irregular, en part

per les peculiaritats del sistema d’edició en la postguerra, que l’abocava a

una quasi marginalitat. Poeta urbà, escriu en vers lliure, sovint amb imatges

críptiques. En els últims llibres el poeta es refugia en un espai interior. Jordi

Sarsanedas també va destacar com a narrador, amb obres com Contra la nit
d’Oboixangó (1953) i Mites (1954), un llibre integrat per quinze mites, escrits

entre el 1947 i el 1953, precedits d’una nota preliminar que proposa algunes

claus per a la lectura. El mot mite fa pensar en una idea d’intemporalitat

característica del volum, amb imatges sorprenents (simbòliques o surrealis-

tes). Aquest llibre va ser rebut amb grans elogis per Salvador Espriu (1957) i

Joan Perucho (1958). El pròleg de Joaquim Molas (1976) a una reedició d’a-

questa obra va marcar una determinada lectura de Sarsanedas: «producte

d’una crisi de joventut, constitueixen una dramàtica reflexió sobre la condi-

ció humana. Per a Sarsanedas, el mite és una situació ahistòrica que, tan-

mateix, suposa un sistema de relacions que podria produir-se històrica-

ment. […] Sarsanedas ofereix dues realitats o, més exactament, dues cares

de la realitat: la més mecànica de cada dia, que tendeix a caracteritzar amb

uns pocs elements significatius —els tramvies, el cinema, etc.—, i la més

lliure del somni, que deforma i combina gratuïtament una suma de mate-

rials quotidians, o literaris». En el conreu de la nouvelle per part de Sarsane-

das hi és característic l’ús de la ironia i la presència d’un tema constant en

l’autor: la impossibilitat d’assolir l’ideal. Més tard va publicar Plou i fa sol
(1959) i El balcó (1969). A banda de relats, Sarsanedas també ha escrit no-

vel·la: El martell (1956) i La noia a la sorra (1980). Lluïsa Pla (1979) va estu-

diar l’elaboració de la realitat a partir del punt de vista de la ironia i els

símbols. Els estudis sobre l’autor, però, són encara limitats; a més d’un vo-

lum d’homenatge (Sobre Jordi Sarsanedas 1997), en el qual sobresurt l’estudi

dels inicis poètics (imatges i caràcter oral de la poesia) [Triadú 1997] i Car-

me Gregori (1997) ha analitzat la presència de l’existencialisme francès

(Sartre i Camus) en les novel·les El Martell i La noia a la sorra. Francesco

Ardolino (2004), en un excel·lent estudi de conjunt de l’obra de Sarsanedas,

pretén establir el sistema de valors que marca les relacions entre les dife-

rents obres narratives de l’escriptor, i fa una anàlisi rigorosa dels textos lite-

raris, que contrasta amb la crítica del moment de la publicació de cadascun

dels volums. Hi planteja una lectura freudiana semiològica que li és útil per

aclarir la dependència de la realitat envers la ficció i destaca la interferència

que ha provocat la dimensió social de l’escriptor. Aquest mateix crític ha
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publicat posteriorment una completa bibliografia sobre Jordi Sarsanedas

(Ardolino 2006).

Josep Maria Espinàs (Barcelona 1927) és un dels escriptors i periodistes

més populars de Catalunya. Va ser un dels impulsors del moviment de la

Nova Cançó i un dels fundadors dels Setze Jutges. Va enregistrar diversos

discos amb cançons pròpies, i amb adaptacions de Georges Brassens i les

cançons per a infants. Llicenciat en dret, va deixar d’exercir molt aviat la

professió d’advocat per dedicar-se a l’escriptura. La primera novel·la, Com
ganivets o flames (1954), va obtenir el premi Joanot Martorell i la seguiren

Dotze bumerangs (1954), El gandul (1955), Tots som iguals (1956), La trampa
(1956) i la més acostada al realisme social, Combat de nit (1959). Set anys

després va publicar la novel·la La collita del diable (1968) i no va tornar a

publicar ficció fins al 1992, amb el volum Vermell i passa. S’han escrit pocs

estudis sobre l’obra narrativa d’Espinàs. Manuel de Pedrolo en va fer un re-

trat afable al volum Cita de narradors (1958). Destacava la facilitat narrativa,

«facultat que a l’Espinàs no pot negar-li ningú, és essencialment una virtut

a la qual sol anar aparellada la d’amenitat. […] Presenta els seus personat-

ges d’una manera plàstica, gràfica, i els compromet en tot de menudes

aventures, còmiques o tràgiques, que van encadenant-se sense aparent es-

forç fins a un desenllaç en la majoria dels casos natural. És una creació de la

vida en brut, que no estableix jerarquies de significació, que dóna tant de

relleu al fet verament important com al detall que no afegeix res a la com-

prensió del personatge, a l’evocació de l’ambient o al sentit del conflicte en

què s’ha embolicat». Triadú (1982e) en va fer una presentació general, Mo-

las prologà un dels llibres de contes, Marfany (1988) ha defensat una visió

històrica amb èmfasi en la novel·la social, i Enric Bou (1999a) el pes de la

narrativa realista, aspecte que ha estat ampliat per Vicent Simbor (2002) en

relació amb el neorealisme. Molas indicà dues característiques en la narra-

tiva d’Espinàs: la presència de la realitat quotidiana més rutinària, que ob-

serva amb detall i que sap descriure amb la precisió d’un Vermeer, sovint

amb petits tocs d’humor irònic, i, a la vegada, la capacitat de transformar

en ficció les dades que extreu de la realitat quotidiana. En el pròleg als vo-

lums de narrativa de les obres completes, Triadú (1990) va remarcar la re-

currència del tema del trasplantament (l’emigració interior), l’habilitat en

el retrat instantani i el testimoni de la misèria en la vida barcelonina de

postguerra. La narrativa de viatges (amb més de vint títols, caracteritzada

pels viatges a peu) ha estat una activitat central de l’autor. El primer llibre

de viatges, Viatge al Pirineu de Lleida (1957) el va fer amb Camilo José Cela.

Sobre ells Espinàs va dir: «els viatges a peu són la manera més raonable i

profitosa de conèixer uns pobles, una comarca. El secret és el ritme d’apro-

ximació. Hi ha temps de deixar-se impregnar pels paisatges i per la gent».
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S’ha publicat una anàlisi d’un dels llibres de viatges, Viatge als grans magat-
zems (Bou 1999b), i sobre la reflexió teòrica i la relació amb Cela a partir de

Viatge al Pirineu de Lleida (Gregori 2000); Gregori subratlla el protagonis-

me del llibre reportatge en la literatura espanyola dels anys cinquanta. Amb

motiu del Premi d’Honor es publicà un monogràfic de Serra d’Or (2002).

Va fundar l’editorial La Campana, la qual ha editat la seva Obra Completa

en diversos volums (Espinàs 1990-1994). El 1986 va publicar un llibre que

consistia en cartes adreçades a la seva filla, amb síndrome de Down, amb el

títol El teu nom és Olga, que va tenir un gran èxit editorial. També ha pre-

sentat programes d’entrevistes i reportatges a la televisió, com ara, «Perso-

nal i intransferible», «Identitats» (recollit en els volums Identitats-1, 1985;

Identitats-2, 1986; Identitats-3, 1988) i «Senyals». Un aspecte clau en aquest

autor és la dedicació al periodisme, amb milers d’articles publicats, molts

dels quals han estat recollits en volum. Des del primer número del diari

Avui, el 23 d’abril de 1976, publicà la columna «A la vora de…», que seria a

partir d’aleshores diària fins al gener de 1999, moment en què passà a

col·laborar a El Periódico amb la columna «Petit observatori». En un llibre,

Inventari de jubilacions (1992), J. M. Espinàs va fer una anàlisi des de la

perspectiva personal dels temes que havia anat bandejant per diverses cir-

cumstàncies, però també dels que encara mereixen la seva atenció. Rela-
cions particulars (2007) evoca la seva relació amb Salvador Espriu, J. V Foix,

Miguel Delibes, Josep Pla, C. J. Cela i Josep M. de Sagarra. El 2008 va publi-

car unes reflexions sobre la concepció de la literatura, El meu ofici, en el

qual fa un autoretrat en clau humorística (amb necrològica inclosa) i ex-

pressa la importància de les emocions. Per la singularitat i constància, per

l’amplitud de registres, la seva obra mereix una anàlisi en profunditat que

no ha estat encara feta.

Miquel Martí i Pol (Roda de Ter 1929-2003) va començar a treballar en-

cara adolescent al despatx d’una fàbrica tèxtil fins que no va poder fer-ho

més a causa d’una esclerosi múltiple. Va tenir una gran activitat com a tra-

ductor d’obres de Saint-Exupéry, Simone de Beauvoir, Apollinaire, Flau-

bert, Zola, Racine, Huysmans i Gianni Rodari, entre altres autors. Guanyà

el premi Óssa Menor el 1953 amb Paraules al vent. En els seus primers textos

s’hi troben rastres de Salvat-Papasseit, Riba, Espriu, Blai Bonet i Manent.

Els poemes que redacta entre 1951 i 1957 plantegen una crisi existencial, de

fondes preocupacions religioses, que es resol, a la fi d’El fugitiu, amb una

descoberta dels altres, les persones que l’envolten en el seu poble i la fàbri-

ca. Des de les primeres lectures la crítica ha remarcat el nou tombant de la

seva poesia, de caràcter realista i compromès, entre 1956 i 1971. La malaltia

marcà una altra transformació de la seva poesia a partir de 1972: Vint-i-set
poemes en tres temps (1972) és el primer llibre que reflecteix la nova situa-
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ció, que el fa decantar vers una poètica més vitalista i eròtica. M. Martí i Pol

ha estat un dels últims grans poetes populars, i aquest fet n’ha condicionat

l’edició i la lectura. En vida va ser motiu de molts homenatges i distincions

honorífiques. A moltes poblacions de Catalunya hi ha carrers que porten el

seu nom. També el porten un institut d’ensenyament secundari de Cornellà

de Llobregat i dues biblioteques, la de Sant Joan Despí i la de Sant Gregori.

És l’únic autor contemporani que compta amb dues edicions de la poesia

completa. Els estudis sobre la poesia han estat marcats pels pròlegs a les di-

verses edicions de volums de poesia completa (Martí i Pol 1975, 1976, 1977,

1980, 1985, 1989, 1990, 1993). Destaquen els de L. Solà (1975), M. Desclot i J.

Medina (1976), J. Hösle (1977) i J. Triadú (1980). Desclot ha relacionat els

moments de crisi del poeta amb la recerca del llenguatge apropiat a la nova

inflexió, el qual s’expressa amb una veu més intensa i personal. El mateix

poeta va publicar un extens text amb una autoanàlisi sobre la relació difícil

entre poesia i experiència, a partir de Cinc esgrafiats a la mateixa paret, Esti-
mada Marta i Llibre d’absències (Martí i Pol 1987). De fet, aquesta interrela-

ció (i confusió) ha marcat la lectura de la poesia de l’escriptor. Pere Farrés,

prologuista de la segona edició de la poesia completa, va assenyalar dues ca-

racterístiques essencials de la darrera etapa poètica de Martí i Pol: l’econo-

mia expressiva i la senzillesa. També va esmentar el fet que aquest poeta en-

tén la vida com un procés constant de coneixement i d’autoconeixement.

Experiència i coneixement no són termes estranys entre ells, sinó que ex-

pressen conceptes relacionats (Farrés 1989). Carbó (1994) ha estudiat l’ads-

cripció realista de Martí i Pol a partir del conflicte entre realitat exterior i

interior, o entre crisi i superació a Llibre d’absències (Carbó 2000a), un as-

pecte que ha ampliat en clau dels llibres realistes o dels primers escrits

(Carbó 2000b). Els estudis sobre la poesia de Martí i Pol han estat limitats

per una excessiva atenció a les circumstàncies personals, la qual cosa provo-

ca una divisió del corpus poètic en etapes delimitades per l’evolució temàti-

ca de la seva producció: el lirisme més accentuat (existencialisme) i la poe-

sia social (realisme històric) o el component amorós i la malaltia (Farrés

1983). Hi ha en marxa un ambiciós projecte que ressegueix la biografia de

Martí i Pol en quatre volums (Pujades 1999), del qual de moment se n’han

publicat els dos primers (1929-1957). El 1999 es va celebrar un col·loqui

d’homenatge al poeta de Roda (Broch i Pinyol ed. 2000). Berenguer (2002)

ha analitzat la poesia anterior a 1951, que fou publicada a la premsa local, en

la qual es descobreixen molts dels trets poètics que l’autor amplia en les

etapes posteriors. Argumenta que la llengua ha facilitat l’aproximació de la

seva poesia al poble, perquè no és escrita amb un llenguatge críptic. Beren-

guer reivindica també una lectura a partir de la poesia i no de les declara-

cions de poètica que contenen els volums memorialístics molt posteriors,
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Obertura Catalana (1988) i Defensa siciliana (1989). Segons Pere Farrés

(2000), l’experiència assumida vitalment per Miquel Martí i Pol era l’eix

sobre el qual girava el seu món poètic, una experiència formalitzada a tra-

vés d’un discurs lingüístic rigorós i dens, expressat «amb mots de cada dia».

Després de la mort del poeta es va publicar un monogràfic de L’Avenç amb

una valoració de la recepció popular de l’autor (Soldevila 2004), el qual en

complementa una d’anterior (Bonada 1994). També s’ha publicat un assaig

monogràfic, Miquel Martí Pol, vida i poesia. A la primera part de l’assaig,

Xevi Planas sintetitza la trajectòria vital del poeta de Roda, amb un cert to

hagiogràfic. Martí i Pol hi és presentat com la personalitat més versàtil i po-

lièdrica des del punt de vist intel·lectual de tota la història de la cultura dels

Països Catalans. En la segona part, Àlex Broch fa una lectura sistemàtica i

cronològica de l’obra poètica de Martí i Pol, revisant trenta-dos anys de

producció literària, vint-i-dos llibres i cinc-cents quaranta-cinc poemes, de

la qual en resulta, respectant les cinc etapes, «una autobiografia poètica».

Lluís Solà (1975) utilitzà la imatge de l’espiral per referir-se a la característi-

ca combinació de silenci interior i exterior del poeta. Broch aprofita aques-

ta imatge per parlar de moments d’ascensió a partir de llibres emblemàtics

de cada període, que són «els veritables nuclis de l’obra poètica» (Broch i

Planas 2007). Miquel Martí i Pol, com va indicar Lluís Solà, no va caure mai

en la facilitat ni en el sentimentalisme, les xacres d’una determinada poesia

popular, perquè la seva poesia està construïda en el rigor lingüístic i el co-

neixement dels recursos mètrics.
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