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DES DE LA POSTGUERRA FINS ELS ANYS 60

1. La reconstrucció infraestructural
El triomf franquista contra les forces de la República significà l’inici immediat d’un llarg període
històric de repressió contra les llibertats democràtiques individuals però també nacionals. . Des del
mateix any 1939 la llengua catalana va ser eliminada de l’activitat pública, es van tancar les
editorials i es va prohibir l’edició en català. Només molt poc a poc, a mesura que el règim va
necessitant rentar-se la cara dictatorial en benefici de les noves aliances internacionals, va afluixar
gradualment la persecució del català, del basc i del gallec, i va permetent la creació d’editorials i
una progressiva major normalització de les publicacions.

Les editorials relacionades amb l’edició de novel·la més importants són: Moll, renascuda a
l’any 1943; l’Editorial Selecta, creada el 1946; “El Club dels Novel·listes”, col·lecció dedicada
íntegrament a la novel·la nascuda l’any 1955, Edicions 62, fundada en 1965;  Proa, renascuda l’any
1965; i Tres i Quatre creada a València l’any 1968.

Els premis literaris acompanyen i complementen l’activitat editorial. Els primers anys, de
control repressiu més ferri, van ser clandestins i de ressò social reduït, però a partir dels anys
cinquanta es van anar instituint els premis més importants. Entre aquests cal citar: el Joanot
Martorell, de novel·la, creat l’any 1947 per l’editorial Aymà i transformat en el Sant Jordi l’any
1960, i el Víctor Català, de contes i narracions creat el 1953. Fins i tot els ajuntaments i les
diputacions franquistes donares accés al català en els premis literaris bilingües, que crearen per als
diversos gèneres.

La crítica literària costà més de recobrar. El règim es negava a permetre diaris i revistes en
català, i les revistes clandestines no podien substituir-les suficientment. La crítica era exercida no
per autors professionalitzats sinó per professors i escriptors desdoblats en crítics: Joan Fuster, Joan
Triadú, Joaquim Molas, Josep M. Castellet...

2. La narrativa de l’exili
La traumàtica experiència de la guerra i la no menys dolorosa de l’exili després de la derrota
republicana l’any 1939 van estimular la redacció d’un seguit de novel·les i contes, mitjançant els
quals els autors pretenien donar testimoni dels esdeveniments viscuts o reflexionar, a partir de
l’experiència límit patida, sobre la condició humana. De la novel·la testimonial podem citar per
exemple l’obra 556 Brigada Mixta (1945), d’Avel·lí Artís-Gener. De la reflexió sobre el sentit de
la vida i la condició humana incentivada per l’estranyament de l’exili ha originat: la novel·la Érem
quatre (1960), de Lluís Ferran de Pol; la novel·la És té o no és té (1958), d’Odó Hurtado; la
novel·la curta Aquí descansa Nevares (1967), de Pere Calders; etc.

3. El Realisme Compromés
Dins del Realisme Compromès cal distingir dos corrents: el Neorealisme i el Realisme Social o
Històric, coexistents en la seua trajectòria. El Neorealisme és un corrent constituït per un conjunt
de novel·les i contes centrades en els ambients marginals i els treballadors, amb intenció de
denúncia humanitària. El Realisme Històric no presenta cap tret diferenciador en l’elaboració del
relat, només la substitució de la denúncia humanitarista per un plantejament de la injustícia social.

El corrent neorealista disposa de la producció de narradors com els següents: J.M. Espinàs,
Estanislau Torres, Baltasar Porcel, Joaquim Carbó, Maria Beneyto... I el realisme social per
Joaquim Carbó, Víctor Mora...

4. La recreació del Realisme vuitcentista
Hi destaquen dos autors: Sebastià Juan Arbó i Enric Valor. El primer publica Tino Costa, una de
les seues millors novel·les.

Enric Valor, retornava ara a la narrativa proposant com a model una reelaboració de la novel·la
realista vuitcentista, ja la primera novel·la L’ambició d’Aleix respon a aquest model.



5. La narrativa psicològica
Part de la producció de Mercè Rodoreda i de Llorenç Villalonga, és estretament lligada a aquest
model. (Cal ampliar aquests autors).

6. La influència de l’Existencialisme
Manuel de Pedrolo en la seua narrativa estableix un contacte amb l’existenciaslisme, encara que
difús, en canvi, MariaAurèli Capmany i Josep Iborra són els narradors que mostren una
incorporació més determinant.

7. La narrativa de gènere
És en aquest període de la postguerra quan naix vertaderament la novel·la policíaca catalana,
gràcies sobretot a l’esforç de dos escriptors, Manuel de Pedrolo i Rafael Tasis, i a una editorial,
Edicions 62.

L’any 1963 Edicions 62 llança al mercat la primera col·lecció en català íntegrament dedicada
a la novel·la policíaca: “La Cua de Palla”, l’encarregat de dirigir-la, Manuel de Pedrolo. Publicà
Joc brut i Mossegar-se la cua. La col·lecció pogué sobreviure fins l’any 1970 i donar a conéixer en
català 71 títols abans de cloure l’aventura editorial per manca de resposta suficient del públic.

Escriptors: Mercè Rodoreda, Llorenç Villalonga, Pere Calders, Manuel de Pedrolo, Maria
Aurèlia Capmany, Enric Valor, Martí Domínguez.

DES DELS ANYS 70 FINS A L’ACTUALITAT

L’arribada de la democràcia i de l’anomenat estat de les autonomies va unida a un canvi radical en
la consideració legal i social del català –i del gallec i del basc-. El reconeixement de la cooficialitat
i l’entrada en el sistema docent, a més de cloure les llargues dècades de persecució i marginació,
han contribuït a un salt qualitatiu i quantitatiu sense precedents en l’esforç per la normalització del
circuit literari català. L’alfabetització en català de les noves generacions d’escolars obri a més les
portes de les editorials catalanes a l’enorme mercat del llibre escolar i de la narrativa de lectura
obligatòria.

L’augment espectacular en l’edició de títols va acompanyat de la creixença de les xifres de
venda dels títols més destacats. En algunes obres s’ha ultrapassat la barrera del milió d’exemplars
editats. És el cas, per exemple, de Manuel de Pedrolo o de Mercè Rodoreda.

Un altre factor positiu d’aquest període ha sigut la consolidació d’un autèntic circuit literari
català. Fins ara subsistia en la programació editorial el pes dels límits fronterers de cada territori.
En l’actualitat, a pesar de les dificultats de pertànyer a tres governs autonòmics distints i als
problemes persistents de les variants lingüístiques territorials, el circuit literari català comença a
funcionar com un únic mercat d’una sola llengua. Els narradors del País Valencià, de les Illes i de
Catalunya publiquen indistintament en qualsevol editorial del domini lingüístic, encara que la
major part de l’edició estiga concentrada a Barcelona per raons òbvies.

La renovació de les referències ideològiques i literàries

La nova joventut que irromp en el món de les lletres a partir de 1968 obri les portes a una nova
época amb noves concepcions en l’àmbit social i en l’artístic. La revolta del maig parisenc i de les
protestes contra la intervenció militar nord-americana al Vietnam i contra les discriminacions
racials influeixen, encara que tard, en l’estat espanyol franquista. Les últimes alenades de la
modernitat arribaven justament quan la mort de Franco i la implantació del sistema democràtic i
permeteren accelerar el procés de sintonització amb els corrents de pensament i els moviments
artístics i literaris del context occidental.

Però la modernitat tenia els dies comptats. Entre el final dels anys seixanta i l’inici dels
setanta comença a mostrar-se als Estats Units la consolidació d’una nova etapa històrica, que



també es fa patent a Europa a partir de 1973. La crisi econòmica global generada per l’alça del
preu del petroli dóna fi als pletòrics anys cinquanta i seixanta. En la dècada dels anys huitanta es
consolida el nou sistema de producció basat en la globalització. Ha arribat l’era de la
postmodernitat.

La civilització occidental ha entrat en una nova era dominada per un canvi en la concepció de
l’espai i del temps. La cibernètica, la informàtica i Internet, la televisió, el fax..., han alterat
substancialment la relació amb la realitat. És el món de la Postmodernitat.

La narrativa de gènere

Ara que el context és més favorable, algunes editorials tornaran a intentar la incorporació de
l’anomenada narrativa de gènere, aquelles novel·les i contes adreçats a un públic nombrós, massiu,
que s’acosta a la lectura amb la principal finalitat d’entreteniment.

La novel·la policíaca és la primera a ser recuperada. L’any 1981 Edicions 62 rellançava
l’extinta col·lecció “La Cua de Palla” amb el nom rebatejat de “Seleccions de la Cua de Palla”. La
col·lecció és tancada l’any 1997, després del canvi de nom a “El Cangur/La Cua de Palla”. L’any
1986 l’editorial La Magrana llançava la col·lecció “La Negra”. Al costat d’aquestes dues
col·leccions n’hi ha unes altres dedicades a l’edició d’un sol autor, com les dedicades a Agatha
Christie o a Georges Simenon.

 Als pioners de la postguerra, com Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany, cal afegir
una llarga nòmina de nous autors de novel·la policíaca, entre els quals: Jaume Fuster, Ferran
Torrent, Josep Maria Palau, Maria Antònia Oliver...

A més de la policíaca destaquen altres gèneres com l’eròtica, la de terror i misteri i la de
ciència-ficció. Cal citar en primer lloc el grup de joves narradors reunits sota el pseudònim Ofèlia
Dracs que en 1981 publiquen el recull de contes Deu pometes té el pomer, de literatura eròtica,
altres autors, com és el cas de Pedrolo, aporten obres pioneres en aquest gènere, com la novel·la
Obres púbiques, i La iniciació de Cèlia entre d’altres; l’any 1983 li arriba el torn a la narrativa
policíaca amb el conjunt Negra i consentida; el 1985, a la ciència-ficció amb el volum Essa Efa, és
també en aquest gènere Pedrolo l’autèntic motor creatiu de la ciència-ficció catalana en obres com
Mecanoscrit del segon origen i el recull de contes Trajecte final que figuren entre els más venuts
mai en la literatura catalana. Uns altres escriptors veterans de la posguerra s’incorporen ara també a
la ciència-ficció, com Joan Perucho i Víctor Mora.

Narradors més destacats: Baltasar Porcel, Terenci Moix, Carme Riera, Jaume Fuster,
Montserrat Roig, Quim Monzó, Isabel-Clara Simó, Joan Francesc Mira, Josep Lozano,
Ferran Torrent, Carme Miquel, Joan Pla, Josep Piera, Vicent Josep Escartí, Silvestre
Vilaplana, Gemma Pasqual.


