
EXPLICA EN QUINA MESURA EL CONTEXT SOCIOPOLÍTIC DELS ANYS 

POSTERIORS A LA GUERRA CIVIL FINS ALS ANYS 70 CONDICIONA LA 

PRODUCCIÓ NARRATIVA DE L’ÈPOCA 

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

lingüística i la substitució de totes les llengües minoritàries de l’Estat pel castellà.  

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

català, i el seu ensenyament. Relegada la llengua a l’ús privat i familiar, desfets i prohibits els 

organismes culturals i literaris, sense revistes, ni diaris, ni ràdio, ni editorials, la literatura 

catalana quedava condemnada a ser un fenomen minoritari i sense viabilitat. 

 La llista dels intel·lectuals que van haver d’emprendre l’exili inclou gent de totes les 

generacions i de totes les tendències: Carles Riba, Pompeu Fabra, Josep Carner, Ferran 

Soldevila, Mercè Rodoreda, Pere Calders… Alguns van morir a l’exili, però amb el temps la 

majoria van tornar al país. En l’exili els catalans es van organitzar ben aviat i es van incorporar 

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

blau (1952-1963). 

Des de l’exili es va publicar alguna novel·la, però molt aviat els novel·listes exiliats  van 

preferir editar les seues obres a Catalunya. Un pas ben important es va donar el 1947, quan 

l’editorial Aymà va obtenir el permís per a convocar el premi Joanot Martorell de novel·la. 

Malgrat  la continuïtat de la censura durant aquesta dècada es publiquen per primera vegada 

obres dels escriptors formats i coneguts abans de la guerra, com Josep Pla, Llorenç Villalonga o 

Mercè Rodoreda. Salvador Espriu, paral·lelament a la seua obra poètica, refà i torna a editar les 

narracions publicades abans de la guerra, com Ariadna al laberint grotesc o Laia. I apareix la 

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

guerra. Són autors com Jordi Sarsanedas, Maria Aurèlia Capmany, Manuel de Pedrolo, Josep 

Maria Espinàs o Joan Perucho. 

Les circumstàncies polítiques de la postguerra expliquen que bona part de la narrativa que es 

publica fins a començaments dels seixanta tendeix a rebutjar el tractament directe de la realitat i 

a explicar-la a través de la simbologia i del mite. Mites, de Jordi Sarsanedas,  n’és una bona 

mostra.  

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

anys trenta. Novel·listes com Joan Sales, Mercè Rodoreda, Llorenç Villalonga. Una línia més 

realista inclou novel·listes com Manuel de Pedrolo i Josep Maria Espinàs amb obres com 

Combat de nit, la més celebrada de les novel·les d’Espinàs. 

Al País Valencià  durant la dècada dels cinquanta es va publicar  La dona forta de Maria Beneyto, 

novel·la important tant per la seua tècnica —el muntatge— com pel tractament de la condició de  la 



dona, i van començar a aparéixer els volums de Rondalles valencianes d’Enric Valor, que va 

publicar, a més, una novel·la, L’ambició d’Aleix.  

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

un seguit de canvis. La dictadura va evolucionar cap a posicions més permissives, a causa de 

l’obertura internacional que va experimentar, cosa que va possibilitar l’accés dels escriptors a un 

públic més ampli i un funcionament menys restringit de la cultura catalana, a pesar de la 

continuïtat de la censura.  

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

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

Balancí” i “La Cua de Palla”, antologia de la novel·la negra dirigida per Manuel de Pedrolo. 

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

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

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

després de la guerra comencen a publicar i causen un gran impacte en el món literari. Terenci 

Moix i Baltasar Porcel són els capdavanters d’aquest nou grup. 

El procés de normalització lingüística i cultural que pren força aValencià des dels inicis dels 

seixanta no es va traduir, de moment, en la publicació de novel·les. Caldrà esperar a la dècada dels 

setanta perquè una nova generació d’escriptors comence a publicar narrativa d’una manera sòlida i 

continuada. Al costat d’aquesta generació jove, coneguda com a generació dels setanta es van 

incorporar també a la narrativa escriptors que pertanyien a promocions literàries anteriors com Joan 

F. Mira, Carmelina Sánchez-Cutillas, Josep Palàcios i Enric Valor, que va publicar la trilogia de 

Cassana, ambiciosa crònica novel·lesca de les comarques valencianes del sud.  

 

 


