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 	  El context sociopolític: El 10 de febrer de 1939  sota el bombardejos i els conflictes de la 
reraguarda al voltant de 475.000 persones abandonaren Catalunya en travessar els Pirineus. Durant 
la dictadura les persones executades a Espanya per raons polítiques van ser unes 150.000, de les 
quals hi havia 4000 catalans. Aquesta xifra tan reduïda es deu a què molts s’exiliaren.!

El nostre territori patí una doble repressió: a banda de la manca de democràcia a tot l’estat, ací 
s’atacà l’idioma, la cultura i la identitat nacional.!

!  El franquisme es divideix en dos períodes: !

• a) de 1939 a 1959: remarquem l’aïllament internacional.!

• b) de 1959 a 1975: s’inicià una lleu obertura. EUA ajudà el règim i naix a inicis dels seixanta la 
Nova Cançó. La censura dividí la seua tasca en tres blocs: autors i continguts prohibits; llibres 
requisats temporalment i llibres autoritzats. Apareixen progressivament premis literaris a l’igual 
que augmenten els tiratges de llibres. 

! Hi hagué un reagrupament d’escriptors i intel:lectuals a l’exterior. La temàtica fou bastant 
comuna: En 566  brigada mixta (1945) d’Avel·lí Artís-Gener se centra en la seua experiència bèl·lica 
pròpia; Xavier Bemguerel  en Els vençuts (1969) confronta els punt de vista dels guanyadors i els 
perdedors i Unitats de xoc (1938) de Pere Calders que és un diari de guerra literari.!

! El Realisme Compromés fou un corrent hegemònic fruit de la influència del marxisme i 
neorealisme (1959-1968) que pretenia reduir l’argument; apostava per un protagonista col·lectiu; 
criticava el moment històric i volia conscienciar la societat. Remarquem Josep Maria Espinàs, Es-
tanislau Torres i Baltasar Porcel. Les línies teòriques apareixen a Poesia catalana del S.XX (1963) de 
Josep Maria Castellet i Joaquim Molas.!

Quant al marge d’aquest moviment hi destaquem quatre autors: !

Pere Calders destaca per ser el contista més important del S.XX. Influenciat per Kafka, Pi-
randello i Bontempelli. L’escriptor català pretén que el lector veja la realitat amb altres ulls. Reben-
ta els tòpics de la literatura fantàstica, i per això empra sovint allò inversemblant, inexplicable que 
acaba provocant un desenllaç. !

Llorenç Villalonga segueix de prop Proust tant en el perfil d’alguns personatges com en l’ús 
d’oracions llargues. Destaquem dues novel·les: Mort de dama (1931) i Bearn o la sala deles nines (1956). 
Manuel de Pedrolo és l’autor més polimòrfic i prolífic. Conreà corrents com l’Existencialisme, la 
novel·la negra -Joc brut (1965)-; la nov. eròtica; la psicoanàlisi i la nov. de ciència-ficció com Mecano-
scrit del segon origen (1974).!
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Mercè Rodoreda és la novel·lista més internacional del S.XX. Remarquem la seua aportació a 

la novel·la psicològica i les provatures en la lit.fantàstica. Influenciada per Proust, Joyce i Virginia 
Woolf.!

! Pel que fa al Realisme Vuitcentista hem de dir que està basat el en Realisme del S.XIX -
segona meitat- que se centra en les descripcions, frases llargues, rica adjectivació, la recerca de 
versemblança i l’intent d’objectivitat. Assenyalem Enric Valor com a màxim representant 
d’aquest corrent periclitat. Aquest autor combina trets del Naturalisme -de finals del S.XIX-
perquè apareixen classes desfavorides, problemes i apareix el determinisme genètic. El pare 
d’aquest corrent fou  Zola.!

! L’existencialisme és el corrent europeu centrat en l’individu humà amb temes com la 
mort i la llibertat. Destaquem Maria Aurèlia Capmany amb Necessitem morir (1954).!

Supera el Realisme Vuitcentista i es basa en la realitat interior dels personatges. Hem de subratl-
lar Incerta glòria (1956) de Joan Sales i El testament (1959) de X.Benguerel.!

! La imaginació i el món oníric són trets essencials de les novel·les d’aquest corrent literari 
anomenat surrealisme.  Cal assenyalar Joan Perucho amb  Llibre de cavalleries (1957) i Les històries 
naturals (1960)i Mites (1954) de Jordi Sarsanedas. !

! El creador del gènere negre en català fou Rafel Tasis que escrigué La Bíblia valenciana 
(1955). Aquest corrent tractà d’anar introduint noms de personatges, llocs i circumstàncies ocor-
regudes al nostre país car es tractava d’un corrent nord-americà.!


