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A l’inici de Què és la literatu-
ra?, Sartre transcriu un seguit
d’opinions de personatges anò-
nims formulades, segons ell, des
d’una perspectiva carregada de
prejudicis contra la literatura
engagée. Es queixa, també, de la
miopia crítica que l’encasella dins
d’aquest corrent de literatura com-
promesa i que automàticament
rebutja allò que fa. Aquest pre-
àmbul, doncs, li serveix d’excusa
per justificar la necessitat d’un
llibre com Què és la literatura?
Les cites recollides per Sartre re-
sumeixen una opinió genèrica:
l’art compromès és, abans que
res, un art dolent, de baixa qua-
litat. Curiosament, aquesta opinió
coincidia amb la d’un amic del
professor Sanz Villanueva, que,
en saber que aquest es dedicava a l’es-
tudi de la novel·la del realisme social
espanyol, s’havia dut les mans al cap. El
professor Sanz Villanueva ens comentava
aquesta anècdota, precisament, durant la
celebració a València, el passat mes
d’abril, d’un simposi dedicat íntegrament
a la literatura europea compromesa. Ai,
si els coneguts de Sartre hagueren aixe-
cat el cap! A més a més de les obres
engagées, ara també simposis internacio-
nals?

Doncs, així va ser, que els dies 23, 24
i 25 d’abril d’enguany se celebrava a la
Facultat de Filologia de la Universitat de
València el II Simposi Internacional de Nar-
rativa, amb el títol «Realisme i compromís
en la postguerra europea». Per l’aula
Sanchis Guarner, sempre plena, van des-
filar alguns dels estudiosos europeus més
destacats de la literatura compromesa, so-
cial o neorealista, segons el matís local.
Entre ells: Michel Aucouturier, de la
Sorbona de París, Romano Luperini, de la
Universitat de Siena, Carlso Reis, de la
Universitat de Coimbra, o Santos Sanz
Villanueva, de la Complutense de Madrid.
L’enfocament panoràmic d’aquestes ponèn-
cies va permetre a l’audiència de fer un
recorregut immediat, i alhora crític, per
algunes de les literatures europees més in-
teressants. Aquesta descripció va arribar
també al cas de la literatura catalana, amb
les ponències «El compromís neorealista en
la narrativa catalana» i «El realisme histò-
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ric i la novel·la a Mallorca», dels profes-
sors Vicent Simbor i Pere Rosselló Bover,
respectivament. D’altra banda, les comuni-
cacions presentades contribuïren a tractar
aspectes o temes més puntuals del perío-
de, com ara el filòsof romanès Mircea
Eliade i la seua relació amor-odi amb el
realisme socialista, o la contribució d’algu-
nes escriptores italianes a la configuració
del neorealisme, entre d’altres. Tot això,
sense deixar de banda la producció lite-
rària catalana de postguerra, la seua fili-
ació als corrents europeus i les seues ca-
racterístiques pròpies.

El simposi s’ocupà de la literatura com-
promesa, realista i generada des d’una
perspectiva de sofriment general del vell
continent durant la primera meitat del se-
gle XX. La narrativa, concretament, deixa-
va, en aquella època, d’emmirallar-se en
el vell ordre burgès, s’oblidava d’uns mè-
todes narratius que no servien per expli-
car una realitat convulsa i grisa i priorit-
zava la necessitat imperiosa de lligar l’art,
i també l’artista, amb la societat. En un
context en què el món occidental queda-
va dividit en dos grans blocs de pensament
i on tot un continent havia de refer-se i
repensar-se novament, calia també reflexi-
onar sobre el paper de l’escriptor i del seu
art —abans esmentàvem l’obra de Sartre,
que s’ocupa àmpliament d’aquest tema. I
no només això, sinó que es feia necessari
apropar-se a la realitat més immediata, la
realitat del carrer, despullada i humil, com

ho feren alguns cineastes italians
com De Sica, ajudat pel seu guio-
nista Zavattini —el cinema italià va
exercir una notable influència en la
literatura espanyola i catalana de
postguerra. És evident que, malgrat
una arrel comuna, la literatura ge-
nerada a Europa posseïa, segons
el país o territori, una idiosincrà-
sia pròpia, i és per això que par-
lem de literatura compromesa refe-
rint-nos inicialment a la França
existencialista i sartriana, de neo-
realisme cinematogràfic i literari a
la Itàlia de postguerra o dels pos-
tulats del realisme socialista a la
Unió Soviètica. Totes aquestes ten-
dències o corrents ens arriben,
amb un cert retard —i amb inten-
sitats molt diferents—, a l’Espanya
de postguerra i, sobretot, ho fan a

través de la generació de joves escriptors
universitaris que ja no van participar en el
conflicte bèl·lic i que acollien les novetats
europees amb els braços oberts. El verita-
ble coneixement que aquesta generació
d’escriptors i crítics, tant catalans com es-
panyols, tenien de tot el que s’esdevenia
a la literatura europea, així com l’adapta-
ció i l’ús que en feren en la seua produc-
ció literària, entra dins l’àmbit del que es
va comentar i discutir al II Simposi de Nar-
rativa.

Un dels autors que contribueixen d’una
manera especialment activa, durant la dè-
cada dels cinquanta, a difondre alguns
dels corrents filosòfics, literaris i fins i tot
científics que circulaven per Europa és sens
dubte Josep M. Castellet. El seu llibre, L’ho-
ra del lector, que recopilava dos dels arti-
cles publicats a la revista Laye, posa so-
bre la taula un desplegament teòric signi-
ficatiu que ajuda a avidar el mite de l’au-
tor humil i objectiu. Aquest narrador, pu-
blicitat per Castellet, és un autor compro-
mès amb el present de la seua gent i que
escriu pensant precisament en la necessi-
tat que algú el llegesca per poder donar
per perfecta —en el sentit etimològic del
terme— una obra que neix de i per a la
societat. L’obra de Castellet implica, abans
que res, una necessitat de renovació tant
de la literatura com de la crítica literària.
A més, aquest assaig ens proposa una
síntesi, gens innocent, de l’evolució de la
narrativa contemporània, per acabar pro-


