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a literatura, com a sub-
sistema cultural, és re-
iteradament interpreta-

da segons concepcions meto-
dològiques deutores d’ideolo-
gies dominants. Per aquesta
raó és clau la historiografia, la
història de la història.

L’aportació d’aquest direc-
tori de contextos i de textos
abasta el període entre el 1900 i
el 1939. És tracta d’una etapa
del pensament literari inserit
en cicles de controvèrsies in-
tel·lectuals i de transforma-
cions socioculturals. El criteri
del modernisme, dels moder-
nistes, com a punt de partença
en les propostes conceptuals
de la internacionalització cul-
tural del nostre sistema literari,
no deixa de ser exacte. De fet,
els sistemes forts que definei-
xen la literatura contemporà-
nia nacional es debaten entre la
dialèctica modernisme-nou-
centisme i una certa represa
modernista en clau de les ano-
menades avantguardes emer-
gents entre els anys vint i trenta
del segle passat.

De fet, quan Joan Fuster en
la síntesi sobre literatura con-
temporània (1972) tracta el
període 1931-1961, no fa altra cosa que pro-
jectar –amb tots els decalatges a establir– els
anys de normalització cultural republicana
en les microrevolucions culturals –encara
sota obertura d’escletxes– que s’establiren als
primers anys seixanta.

L’enquadrament sociològic de corrents es-
tètics i de pensament i la delimitació de les
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macroestructures en una lec-
tura que se’n fa verticalment en
autors sempre és útil. I ho és
perquè, des d’una orientació
metodològica polièdrica, però
no pas eclèctica, el lector es fa
una idea cabal de a) el marc ge-
neral de la concepció literària,
b) el que se n’ha reflexionat
des d’interpretacions no sem-
pre unívoques i c) la recepció
en trajectòries de creació indi-
viduals.
    Amb aquest criteri, Enric
Bou parteix d’una panoràmi-
ca historiogràfica general so-
bre aportacions a la història de
la literatura del segle XX: des
de Rubió i Balaguer fins a Joa-
quim Molas i Joan Fuster. S’hi
destaquen concepcions a l’ho-
ra de definir visions de con-
junt i de corrents sobre indivi-
dualitats literàries. I tot plegat,
aboca a concepcions sobre la
cultura d’abast general, que és
l’única manera de compren-
dre la relació entre la creativi-
tat i el sentit de les motivacions
literàries.
    Per tot plegat, aquest ma-
nual és del tot adient per situar
els gresols conceptualitzadors
literaris i les seves crisis para-

digmàtiques, gens al marge de les condicions
de possibilitat sociopolítiques i institucio-
nals d’un especial ambient creatiu que el
francofalagisme volgué –però no pogué–
anorrear. Per aquesta raó recobra interès la
focalització de Xavier Pla sobre “la desmem-
bració del Noucentisme fins a l’esclat de la
Guerra d’Espanya”. ❋
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El costat fosc de la Lluna
l 1973, Pink Floyd va editar un àlbum
que passaria a la història de la música
moderna, The dark side of the moon.

La Lluna, però, ¿té una cara fosca, on no hi
toca mai la llum, o és una cara oculta que no
es veu mai des de la Terra? I si és així, com és
que la Lluna ofereix sempre la mateixa cara
als badocs i als enamorats?

Sigui com sigui, el cel nocturn ha fascinat
les persones des de temps immemorials. I la
inquietud per comprendre la natura va con-
duir els nostres avantpassats a desenvolupar
l’astronomia, possiblement la més antiga de
les ciències. Encara ara tot sovint ens formu-
lem preguntes sobre les meravelles i misteris
del cosmos. Per ajudar-nos a respondre-les,
Jordi Aloy acaba de publicar 100 qüestions

E d’astronomia. Aloy és físic i as-
trònom, ha escrit nombrosos
articles de divulgació i recerca i
fa anys que la seva tasca profes-
sional està vinculada al planetari
del CosmoCaixa.

Senzillesa i rigor científic
Aquestes 100 qüestions estan di-
vidides en diversos apartats, en
funció de la seva temàtica: as-
tronomia quotidiana, cel noc-
turn, curiositats, espai profund i
grans preguntes; i Aloy les res-
pon totes amb una extraordinà-
ria senzillesa i amb tot el rigor
científic.

Per exemple, sabíeu que a
l’univers hi ha entre 100.000 i
500.000 milions de galàxies ob-
servables, però que són només
una part del total, perquè mol-
tes estan tan lluny que la seva
llum encara no ha tingut temps
d’arribar fins a nosaltres? O que
la major part de matèria i ener-
gia són foscos i no els podem
observar, malgrat que els seus
efectes siguin importantíssims
per la mateixa existència de
l’univers i àdhuc de la nostra vi-
da? Després de llegir aquest lli-
bre, la visió del cel nocturn ad-
quireix tot un altre significat. ❋
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