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capítols la balança es decanta més cap als aspectes teòrics i metodològics (per exemple, els d’Espinal i Hilferty)
i en d’altres cap a les dades reals (com el d’Oliva). En conjunt, però, la lectura de l’obra resulta interessant, si més
no per veure que la variació lingüística no és un fenomen arbitrari, ni forma part del regne del caos, com s’ha
defensat implícitament o explícitament des de posicions metodològiques diferents, sinó que està regida per uns
principis generals comuns a totes les llengües.
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Aquest llibre recull les actes del Segon Congrés Internacional de Literatura Comparada sobre les relacions entre
la literatura catalana i francesa, celebrat a la Universitat de València entre l’11 i el 14 d’abril de 2000. Si en la
primera convocatòria de la trobada (actes recollides en Les literatures catalana i francesa al llarg del segle XX,
Barcelona,1997, PAM) tot el segle XX havia estat l’objecte d’aquest enfocament comparatista, ara es va restringir
el tema proposat, tant cronològicament com temàtica. La literatura de postguerra, entesa en un sentit europeu, que
té en la idea del compromís de l’intel·lectual un dels seus motius vertebradors, centrà els estudis dels participants
en el congrés. L’engagement, doncs. I el gal·licisme no és gratuït. Perquè en la postguerra europea, França adopta
un paper capdavanter en la demanda d’una literatura que done compte de la dramàtica situació social i cultural a
què la barbàrie feixista havia abocat la civilització occidental. En aquell moment de crisi profunda del projecte
progressista il·lustrat, l’existencialisme sorgí com la proposta d’un nou humanisme. Jean Paul Sartre o Albert
Camus, per citar-ne tan sols els més emblemàtics, esdevingueren, tal i com apareix repetidament en el volum que
comentem, els maîtres à penser de bona part de la intel·lectualitat europea. 1948, any en què el primer publica
Qu’est-ce que la littérature?, marca un dels punts àlgids del compromís literari. És clar que, tal i com remarca
Xavier Vall («La contribució de l’existencialisme a l’engatjament», pp. 429-445), l’existencialisme, tot i ser-ne
el moviment filosòfic determinant, no era l’únic factor originari d’aquesta reivindicació de la funció social de
l’escriptor. Hi havia, sobretot, el marxisme. I un cert cristianisme crític. Siga com siga, la demanda d’una literatura
compromesa duia aparellada, en l’àmbit estrictament estilístic, una condemna de qualsevol vel·leïtat experimental
o esteticista, tant en l’àmbit poètic com en el narratiu o el teatral, i la consegüent reivindicació d’una estètica realista,
que permetera arribar al gran públic i propiciar-ne la revolta. Tanmateix, no és aquesta una qüestió que admeta un
tractament tan expeditiu. Perquè la temàtica compromesa pot ser codificada de manera no necessàriament
“realista”, i el primer compromís de l’autor és amb la seua obra. La literatura és, també, un joc de paraules. I de
metàfores. Cal distingir, a més a més, entre les posicions cíviques i l’obra en si. El cas de Riba hi és, un cop més,
emblemàtic. Són aquestes qüestions que apareixen recurrentment al llibre que comentem, i de manera especial als
articles de Margalida Pons («Poètiques de postguerra: el cas de la poesia insular», pp. 309-321), Carme Gregori
(«Joan Fuster: el compromís d’un escèptic», pp. 187-212), Josep M. Balaguer («Em va fer Joan Brossa. Quin
compromís», pp. 47-60), Claude Benoit Morinière («La poésie doit-elle s’engager? A propos de quelques poètes
français après la IIe guerre mondiale», pp. 75-84) o Pierre Brunel («Engagement, désengagement, dégagement»,
pp. 95-107).
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La literatura catalana va romandre, en un primer moment, aliena a la demanda europea d’una literatura engagée.
Les particulars circumstàncies històriques d’agònica supervivència cultural i nacional, marcades per la censura i
la necessitat de “salvar els mots”, determinaren l’hegemonia del gènere poètic, expressat prioritàriament amb una
estètica postsimbolista. Com és ben conegut, el panorama canvià a finals dels cinquanta, amb la irrupció del
“realisme històric”. Són, naturalment, els autors encasellats en aquest moviment, els que centren l’interés de la
majoria dels articles del llibre. De manera proporcional a la jerarquia genèrica del període, és la poesia el gènere
que rep una major atenció. Sis són els estudis que se li dediquen. Als ja esmentats de Josep M. Balaguer sobre Brossa
i Margarida Pons sobre la poesia insular, hauríem d’afegir els de Jaume Aulet («El compromís poètic de Jordi
Sarsanedas», pp. 7-32), Enric Balaguer («Engagement i realisme en la poesia de Vicent Andrés Estellés (a propòsit
de Llibre d’exilis», pp. 33-46), Ferran Carbó («La formació poètica de Miquel Martí i Pol (1948-1957): una
trajectòria a la realitat», pp. 109-127) i Víctor Martínez-Gil («“El meu poble i jo”: construcció literària i
representativitat col·lectiva en Salvador Espriu», pp. 243-260). Els dos textos primers, els de Jaume Aulet i Enric
Balaguer, coincideixen a ressaltar la importància dels procediments retòrics en els autors objecte d’anàlisi.
D’aquesta manera, se situen dintre de l’esmentada línia crítica relativitzadora del text programàtic de Josep M.
Castellet i Joaquim Molas, Poesia catalana del segle XX (Barcelona, Edicions 62, 1963), que donava excessiva
importància al caràcter testimonial de la literatura realista, tot bandejant-ne els aspectes tècnics. El cas d’Estellés
resulta especialment significatiu del treball poètic que, en els casos més reeixits, amaga l’aparent naturalitat
lingüística dels escriptors “realistes”. Àlex Broch ( «Josep M. Castellet i Joaquim Molas: el fonament del realisme
històric», pp. 85-94), s’ocupa, precisament, d’esbrinar els orígens teoricoliteraris de la proposta dels dos crítics,
remarcant el caràcter pioner del primer, que ja havia aplicat la seua interpretació, de creixent inspiració marxista,
a la literatura castellana, i la importància global, malgrat tot, de llur estudi, com “l’exemple més important de crítica
sociològica dintre de la literatura catalana contemporània” (p. 90).

Pel que fa a la narrativa i el teatre, amb tres i dues col·laboracions respectivament, segueixen molt de lluny la
preeminència poètica. Del primer gènere es tracta a «Els altres mons de Mercè Rodoreda i Henri Michaux», de
Margarida Casacuberta (pp. 129-139); «Joan Sales: compromís personal i creació literària» de Joan Triadú (pp.
415-428) i «Josep M. Espinàs, escriptor compromès», de Vicent Simbor (pp. 395-414). Pel que fa al segon, en
«Censura i moral en el teatre representat a Barcelona durant el primer franquisme», d’Enric Gallén (pp. 163-186),
i «Renovació i compromís polític en la literatura dramàtica de la dictadura franquista: entorn de la idea d’un teatre
“en clau”», de Ramon X. Rosselló, (pp. 355-370). L’assaig és representat per l’article ja citat de Carme Gregori.
Tancaria la nòmina dels estudis dedicats a la literatura catalana el de Josep Massot i Muntaner, de caràcter
eminentment historicista («Joan Estelrich i la propaganda franquista a París –1939-1942», pp. 261-295). Totes
aquestes recerques complementen les dutes a terme en el número 28 de Caplletra (Primavera, 2000). El Grup de
Literatura Catalana Contemporània de la Universitat de València, que és al darrere de les dues iniciatives, es
constitueix així en capdavanter en la promoció de la recerca en aquest fonamental moviment literari de la literatura
catalana de postguerra que és el realisme històric.

Pel que fa a les aportacions fetes des de la historiografia francesa, les anàlisis se centren també, com ja hem
avançat, en l’estudi monogràfic de la idea del compromís o de la codificació realista dels escriptors de postguerra.
Autors com Sartre, –present arreu i tema únic de dos articles, el ja citat d’Àngels Santa, i un altre de Juli Leal «El
teatre de Jean Paul Sartre: Teatre sobre el compromís o teatre compromès?», (pp. 229-242)–, Simonne de Beauvoir,
Guillevic, Drieu de la Rochelle, Robert Brasillach, Violette Leduc o Blondin són alguns dels analitzats, de manera
gairebé autònoma. En el cas de la literatura catalana, en canvi, l’estudi va precedit, en molts casos, d’una reflexió
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sobre el context europeu, bàsicament francés. L’asimetria, en aquest sentit, és clara. Resulta evident que les
cultures francesa i catalana es troben en una relació de centre-perifèria, per dir-ho en termes manllevats de la teoria
dels polisistemes. Entre les aportacions de caire més intercultural, que estableixen un diàleg entre les respectives
tradicions literàries, caldria ressenyar les ja citades de Margarida Casacuberta i Xavier Vall, així com les d’Àngels
Santa («El compromís polític de J. P. Sartre amb Espanya: Les Chemins de la liberté», pp. 371-382) i Domingo
Pujante («“Ne rêvez plus qu’à l’Espagne”: les écrivains français et l’image de l’engagement», pp. 323-339).
Aquests dos últims tenen en comú el fet de destacar la importància que la guerra d’Espanya assolí en els cercles
literaris francesos, i arreu del món occidental, com a darrera guerra romàntica per la llibertat. Domingo Pujante,
a més, tracta el tema des d’una vessant poc freqüent i sempre problemàtica: la dels escriptors feixistes. Problemàtica
per tal com ideolologia i estètica s’hi superposen sovint, fent impossible un judici equànime. Els casos de Robert
Brasillach i Pierre Drieu de la Rochelle, habitualment oblidats en les històries literàries del país veí, serveixen a
l’autor per a manifestar la impossibilitat de conciliar recerca literària i ideal exterminador filonazi. I per a proposar
la inclusió de la literatura feixista en les històries literàries generals, com a recordatori del que mai més s’ha de
repetir. El tema, però, resta obert.

Tant des d’una perspectiva monogràfica com des de la interculturalitat, els resultats crítics són, en termes
generals, molt interessants, tot i el caràcter heterogeni propi d’aquest tipus de publicacions. En qualsevol cas, la
mera possibilitat de crear un escenari de debat entre la literatura francesa i la catalana, del qual en el present volum
podem llegir-ne la memòria escrita, ja resulta saludable. Sobretot per a una cultura literària com la catalana, amb
certa tendència a l’excessiva autocontemplació. Permet, sobretot, situar el realisme històric dintre del panorama
europeu, i aprofundir en un període de la nostra història literària recent que, tot i comptar ja amb una bibliografia
considerable, que estableix criteris vàlids de contextualització i interpretació, requereix encara estudis especialit-
zats que continuen l’important camí fet.
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L’ensenyament de llengües, tema general al voltant del qual gira el recull d’articles que ara presentem, és una
qüestió que ha anat prenent protagonisme en els estudis lingüístics des dels seus inicis com a disciplina aplicada,
sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial. Aquests estudis, però, han estat enfocats majoritàriament cap a
l’ensenyament-aprenentatge de l’anglès, partint, per tant, de les circumstàncies sociolingüístiques que afecten
aquesta llengua com a idioma de comunicació internacional. Molt diferent és el cas del català, que parteix d’una
situació pròpia d’una llengua minoritària i minoritzada. En aquest sentit, L’ensenyament del català com a L2: de
la teoria a la pràctica planteja la necessitat d’adaptar teories i aplicacions al català. I en aquesta línia és una obra
novedosa, ja que, a banda de la ja clàssica de Josep Tió, L’ensenyament del català comals no-catalanoparlants
(Vic, Eumo, 1982), trobem pocs antecedents bibliogràfics en la matèria, escrits en català i referits a ell.

El llibre editat per Joan Julià es planteja dos objectius generals: d’una banda, proporcionar una síntesi de les
diverses teories sobre l’ensenyament, posant èmfasi en les més actuals; de l’altra, mostrar aplicacions pràctiques


