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inclogués Bernat a l’antologia romàntica Los trobadors moderns. Lluís Messeguer
coincideix amb Rossich en la filiació i n’accentua el doble caràcter de crònica narrativa
i representació espectacular. L’activitat literària més recordada de Bernat i Baldoví és
la teatral. Josep Lluís Sirera l’analitza en el context dramàtic valencià del segle XIX, en
ressalta els ingredients paròdics i costumistes i, sobretot, el paper bàsic en el procés de
consolidació del teatre valencià clàssic. Josep Lluís Martín s’ocupa dels temes i els
aspectes formals de «Les explicacions falleres de Bernat i Baldoví». Ramon X. Rosselló,
a partir de l’ampli ventall de denominacions de les peces, constata el malestar
terminològic davant l’omnipresència de l’etiqueta “sainet”. Gabriel Sansano, a «Sobre
els antecedents dramàtics de Josep Bernat i Baldoví», un cop exposades les diverses
tradicions que conflueixen en aquest corpus teatral, insisteix en la important influència
que hi exerceix el sainet castellà del pas del segle XVIII al XIX.

 La reclamació més insistent en aquests vint-i-vuit articles és la necessitat d’un
estudi ampli i global sobre l’obra i l’actuació de Bernat i Baldoví. És el pas que
correspon després de l’edició del teatre complet i la celebració d’aquest congrés. Qui
s’hi encari comptarà amb un avantatge, dissortadament inhabitual a l’hora d’ocupar-
se d’un escriptor català vuitcentista, els camins oberts, en direccions diverses –potser
en totes les direccions– i amb tant de rigor i tanta alçada científica per aquestes actes,
en què la quantitat impedeix el comentari detallat de cada una de les aportacions tal
com es mereixerien.

MAGÍ SUNYER

Universitat Rovira i Virgili

Assumpció BERNAL, Carme GREGORI (a cura de), Realisme i compromís en la
narrativa de la postguerra europea, Barcelona 2002, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.

Aquest llibre ve a arrodonir la trajectòria encetada pel Grup de Recerca de
Literatura Catalana Contemporània de la Universitat de València sobre el realisme
històric, moviment literari controvertit i polèmic al qual aquests estudiosos han dedicat
una quantitat considerable de pàgines. El monogràfic número 28 de Caplletra
(Primavera de 2000) i el Segon Congrés Internacional de Literatura Comparada, sobre
el concepte de l’engagement sartrià aplicat a les literatures catalana i francesa de
postguerra, són els precedents del volum actual. L’àmbit d’anàlisi s’amplia, en aquesta
ocasió, amb altres literatures europees afins (la literatura russa, la francesa, la italiana,
la portuguesa, l’espanyola), que funcionen com a marc imprescindible per a situar i
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entendre la gestació i l’evolució del realisme històric a casa nostra. Al seu torn, el caire
intergenèric d’aquestes investigacions anteriors dóna pas, en l’obra que tenim entre
mans, a la focalització en un dels gèneres menys estudiats del moviment en qüestió, la
narrativa, la qual cosa facilita l’aprofundiment en aspectes fins ara negligits per la
crítica.

Amb l’objectiu, doncs, d’estudiar les influències literàries i ideològiques que van
condicionar la versió catalana del realisme de postguerra europeu, les editores ens
proposen un passeig per les literatures que se’n fan ressò, de manera que l’estructura
del volum resulta en cinc grans apartats: el realisme socialista, el realisme social
espanyol, el neorealisme italià, el neorealisme portugués i, finalment, el realisme
històric català. Aquesta divisió, apreciable en l’índex del llibre, no es manifesta, però,
en les pàgines interiors. Pel que fa a l’estructura del volum, cal remarcar també la
desproporció entre el nombre d’aportacions dedicades al realisme històric català (quasi
la meitat) i els estudis sobre la resta de les literatures peninsulars; en el cas de la
portuguesa, per exemple, es redueix a un de sol.

La primera part és la més general i pretén una aproximació al realisme socialista
en el si de la literatura que hi va donar origen: la soviètica. Destaca, sobretot, la ponèn-
cia de Michel Aucouturier sobre la paternitat compartida de Stalin i Gromski en la ges-
tació del terme realisme socialista, el procés mitjançant el qual el Comité Central afegeix
el contingut polític als pressupòsits estètics del moviment i la noció de partijnost’ com
a fonament de la definició oficial del realisme socialista soviètic: la submissió de l’art
a l’autoritat d’un partit que pretén encarnar la veritat de la història. Les referències
d’Aucouturier a Lukács com a gran teòric del moviment són completades en el volum
amb l’estudi de Manuel Asensi, que hi fa una aproximació des del punt de vista post-
estructuralista, sobretot pel que fa al tractament del problema de la mímesi de la
realitat. Asensi estableix el paral·lelisme entre Lukács i Jakobson (tots dos destaquen
el paper de la mediació entre subjecte i realitat històrics). Les altres dues aportacions
en l’apartat sobre el realisme socialista són anàlisis específiques de dos autors: l’article
d’Elena Real versa sobre Paul Nizan i el seu Cheval de Troie, com a exponent de
l’escriptura engatjada preconitzada per Sartre; el de Joan B. Llinares, segurament el que
més difícilment encaixa en la línia d’anàlisi del volum, recull referències esparses de
Mircea Eliade contra el realisme socialista i se centra en la seua poètica.

Sobre el realisme social espanyol, l’aportació de Santos Sanz Villanueva resulta
imprescindible. Partidari d’una definició àmplia i laxa de la novel·la social com a
manifestació del compromís de l’autor amb les causes emancipadores de l’ésser humà,
Sanz observa el procés evolutiu de la narrativa espanyola posterior a la guerra civil, de
l’auge del realisme fins al descrèdit d’aquest a finals dels seixanta. Així, l’autor de
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l’article s’interroga sobre l’adequació social de novel·les com Pascual Duarte o Nada,
i fins i tot reivindica algun autor de la immediata postguerra oblidat per la crítica. No
és fins als anys cinquanta, però, que situa el naixement d’una narrativa explícitament
social, com a conseqüència natural de la ruptura generacional i literària efectuada per
escriptors com Sánchez Ferlosio, Martín Gaite o Fernández Santos. En aquest procés,
Sanz prefereix distingir entre la prosa neorealista d’El Jarama i la realista social de
Central eléctrica o La mina, matís diferencial que creu conseqüència de la irrupció més
directa de la política en la vida cultural, artística i literària del moment. Qualifica,
doncs, la narrativa que es produeix entre les dècades dels 50 i els 60 com a testimoniatge
d’inspiració crítica i de voluntat regeneracionista o política, i certifica la benaurada
incompetència de la censura en l’avaluació d’obres com Entre visillos o Los bravos, de
les quals només detecta l’epidermis costumista. Per a Sanz, la ruptura dels cercles
literaris amb la ideologia del realisme social es produeix en la segona meitat dels 60. Les
causes: la substitució d’Antonio Machado per Luis Cernuda com a referent estètic del
moment; el canvi d’actitud de Castellet i Barral, fins llavors encoratjadors del
moviment; i el llibre-manifest de Juan Benet a favor de l’experimentalisme. Les
conseqüències del rebuig al “desaliño realista” es palesen en un canvi en el cànon
espanyol, establert ara per absència del criteri moral en la crítica. La descripció de Sanz
de la progressiva pèrdua de prestigi del realisme social il·lustra fins a quin punt la versió
catalana del moviment s’emmiralla en el cas espanyol, condemnat com a casa nostra
al mateix silenci i menyspreu. Sobta comprovar que un fenomen semblant es dóna,
també, en la literatura italiana: segons observa Romano Luperini, quasi trenta anys de
literatura neorealista han estat sotmesos a l’oblit de l’extremisme polític (que el
considera populisme ingenu) i dels neoavantguardistes (que en menysvaloren l’afany
de veritat). Luperini constata la necessitat de redefinir el moviment i donar-hi la
ubicació adequada dins la història de la literatura italiana: en les pàgines de l’article es
dedica, precisament, a la difícil tasca de proposar una nova periodització crítica.

Els altres dos estudis que inclou l’apartat, el de Francesco Ardolino i el de
Gabriella Gavagnin, aporten informació addicional sobre qüestions més remotament
connectades a la temàtica del volum, sobretot pel que fa al primer, que examina les
relacions tangencials entre un cert grup de dones escriptores de postguerra i el
neorealisme, amb una intencionada amplitud de mires. La segona estudia la recepció
de les novel·les neorealistes italianes en el mercat editorial català, i considera críticament
les limitacions de traduccions com les de Maria Aurèlia Capmany. Es tracta d’un estudi
sistemàtic i interessant per a esbrinar l’abast real de la influència italiana en la literatura
peninsular i, especialment, a la catalana.
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 L’únic article del volum sobre el neorealisme portugués és el de Carlos Reis, que
fa un visita panoràmica al moviment amb ambició de sistematitzar-lo i aclarir-ne els
límits. L’autor presenta un neorealisme històricament estabilitzat i ben consolidat,
visió que no deixa de ser sorprenent dins el mar de dubtes i problemes insolubles que
caracteritza el moviment en la resta de les literatures estudiades. Els models de la versió
portuguesa: el realisme socialista soviètic, el del nord-est brasiler i la narrativa nord-
americana dels anys 1920 i 1930. Les característiques específiques: una base històrica
determinada pel salazarisme i el marxisme, oscil·lacions internes entre la militància
acèrrima i la tria estètica i els fonaments ideològics del materialisme històric i dialèctic.
Reis reflexiona també, vastament, sobre la formació, afirmació i crisi de tot moviment
literari i se centra després en l’etapa final del neorealisme portugués, adduint els factors
històrics que provocaren la saturació de la literatura compromesa i la desviació
d’aquesta vers el nouveau roman i l’esteticisme. Segons l’autor, els ecos del llenguatge
del compromís es fan sentir encara en l’actualitat.

La part més extensa del volum és la dedicada a la revisió del realisme històric a
casa nostra. En aquest sentit, és fonamental l’esforç de Vicent Simbor per aclarir els pre-
cedents i les influències de les diverses manifestacions realistes en la literatura catalana
dels cinquanta i seixanta. L’autor comença amb un recorregut per les característiques
del neorealismo italià, però en descarta una influència directa sobre la versió catalana.
També qüestiona el paper del neorealisme espanyol en la gestació del moviment literari
homònim a Catalunya, basant-se en les declaracions de diversos autors inclosos en la
nòmina del primer. Prefereix atribuir la introducció que fa Espinàs del neorealisme a
casa nostra a un vague “aire d’època”, com una resposta instintiva de l’escriptor a les
exigències d’un present convuls i precari. Simbor efectua així un considerable viratge
respecte d’articles seus anteriors, en què considerava el realisme social espanyol
precedent absolut i catalitzador de les manifestacions neorealistes i realistes històriques
catalanes. Continua insistint, això sí, en la necessària distinció entre aquestes dues
línies literàries, simultànies i de fronteres més aviat difuses, i proposa una nova
terminologia que agrupe totes dues en una mena de moviment general, que ell
denomina realisme compromés o neorealisme, en el sentit italià del terme. Les conclu-
sions a què arriba coincideixen amb el pessimisme de l’àmplia majoria de la crítica: que
la concreció del moviment en obres literàries va ser escassa i equívoca, més voluntat que
realitat; que el programa de Castellet i Molas va tenir una vigència efímera.

Pere Roselló Bover, per la seua banda, fa una revisió similar del moviment a les
Illes Balears, repassant-ne la vida literària durant els anys cinquanta i seixanta. L’autor
canalitza la recepció del moviment a les Illes a través de la literatura espanyola, remarca
la importància de Llorenç Villalonga com a representant de la literatura d’oposició al
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realisme i indaga en els possibles antecedents d’una narrativa compromesa mallorquina.
Roselló segueix Simbor en una classificació preliminar de les obres de Baltasar Porcel
i Josep Palau i Camps, i aprofundeix després en l’anàlisi d’aquests autors des del punt
de vista del compromís social i de l’objectivisme predicats pel realisme històric. Allarga,
així mateix, la influència d’aquest fins als narradors de la segona meitat dels seixanta,
perceptible en la intenció de retratar la societat contemporània i la idea de compromís.
Com a conclusió, novament la inexistència d’un moviment realista històric més o
menys articulat a les Illes.

Jaume Aulet ens proposa diverses hipòtesis de treball interessants sobre les
manifestacions del realisme en la contística catalana dels anys seixanta. Des del punt
de vista metodològic, Aulet prescindeix de la distinció entre neorealisme i realisme social
preconitzada per Simbor i prefereix centrar-se en la innovació d’aspectes propis de tots
dos moviments en la narrativa breu del moment. L’anàlisi de l’autor dóna com a
resultat la constatació d’una pràctica literària que no respon al realisme històric, però
sí a «un desig general de modernitat, de normalitat i de creació de mercat». El text de
Vicent Alonso proposa una lectura d’El cafè dels homes tristos, de Víctor Mora, del qual
destaca la mirada crítica i, en conseqüència, enriquidora, del comportament humà,
lluny de partidismes empobridors. Josep Maria Balaguer se centra en la narrativa de
Joan Oliver, i atribueix la campanya de recuperació d’aquest autor efectuada pels crítics
defensors del realisme històric a l’actitud d’Oliver en la societat catalana, que representa
un dels fils històrics a reprendre en un intent de superació de les limitacions dels anys
quaranta i cinquanta. Assumpció Bernal, per la seua banda, fa un dels balanços més
crítics del punt d’inflexió que va determinar el final del realisme històric. Qüestiona
la funció revolucionària de la literatura i analitza alguns sèniors, com Perucho i Calders,
menyspreats per la crítica realista i recuperats en els vuitanta. Maria Campillo mira de
situar Els argonautes de Baltasar Porcel en relació amb la resta de la seua producció,
examinant-ne l’evolució des de La lluna i el Cala Llamp com a resposta a la demanda
que li fan els signes del temps i, no cal dir-ho, els crítics predominants del moment.
Carme Gregori analitza L’ombra de l’atzavara, de Pere Calders, i la polèmica provocada
per la coneguda oposició de l’autor als cànons del realisme històric. Gregori rellegeix les
pàgines on Calders qualifica l’estètica realista com l’estil de la tristesa, i para esment en
algunes aparents contradiccions de l’autor, que escriu L’ombra de l’atzavara com un
intent aïllat d’adequar-se als cànons de la moda imperant. L’autora repassa també la
recepció de Calders en la crítica de l’època: constata l’arraconament de l’autor per
dissident però descarta la idea d’una mena de persecució orquestrada contra la seua
narrativa. Tanca el volum Ramon X. Roselló amb una necessària aproximació al gènere
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teatral. La collita del diable, de Josep Maria Espinàs, li serveix com a pretext per a una
interrogació sobre el drama modern i la pretesa efectivitat de les tècniques realistes com
a desvetlladores de consciència crítica.

En conclusió, el llibre és una bona mostra de la necessària tasca de recuperació
d’un moviment literari que va ocupar, amb més o menys encert, amb major o menor
fortuna, l’actualitat literària dels anys seixanta a casa nostra. Només a hores d’ara
comença el’realisme històric a ser revisat, amb el distanciament crític que la perspectiva
temporal proporciona. En aquest sentit, el volum dóna una visió de conjunt prou
compacta i enriquidora, establint enllaços i afavorint la perspectiva comparativa entre
les literatures de la postguerra europea, malgrat l’heterogeneïtat que algunes vegades
desvia l’atenció del lector vers aspectes tangencials –potser prescindibles. A mode de
síntesi, la sensació de caos és la que sembla necessàriament unida al concepte del
realisme de postguerra, el moviment literari de múltiples matisos i nomenclatures, de
perioditzacions dubtoses i esquives característiques. La perspectiva europea no fa més
que confirmar que l’oblit i el rebuig del realisme històric a casa nostra no és un fenomen
aïllat, sinó que situacions semblants han afectat les diverses versions del moviment en
altres literatures. Amb aquest volum, anem fent camí vers el balanç definitiu, que
encara és urgent.

PATRÍCIA ALBEROLA

Universitat d’Alacant

Joan CASTAÑO GARCÍA, Aproximacions a la Festa d’Elx, Alacant 2001, Institut
Alacantí de Cultura «Juan Gil-Albert».

Cal celebrar que l’Institut de Cultura de la Diputació d’Alacant tingués l’encert
de publicar el present llibre, que reuneix vint articles de Joan Castaño, escrits al llarg
dels últims quinze anys i dispersos en revistes, volums miscel·lanis, actes de congressos
o col·loquis i que es presenten ara cuidadosament revisats i actualitzats en un volum
amb una estructuració clara i concisa. Es tracta d’una selecció de treballs, de lectura àgil
i de gran interès tant per al públic en general com per als estudiosos de la singular
representació il·licitana, declarada per la UNESCO obra mestra del Patrimoni Oral i
Immaterial de la Humanitat. Els textos, agrupats en sis apartats temàtics, són fruit de
la rigorosa recerca documental sobre la Festa o Misteri d’Elx, duta a terme per un dels
investigadors que, amb paraules del prologuista, el poeta i arquitecte elxà Gaspar Jaén,
«més ha llegit i més ha estudiat i, per tant, més sap dels fets antics de la Festa» (p. 15)


