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Realisme en la 
literatura catalana 

del XX

En la presentació d’aquest extens i
imprescindible estudi sobre un capítol
poc atès de la nostra literatura contem-
porània, Vicent Simbor ja deixa ben
clares les circumstàncies que han cau-
sat aquesta desatenció. Diu: «Des de
l’endemà mateix de la lenta dissolució
del moviment conegut entre nosaltres
amb el nom de Realisme Històric, des
de tot just encetada la dècada dels
anys setanta, doncs, es podria afirmar
que l’infortuni literari s’ha abatut sobre
aquest moviment poderós i fins i tot
hegemònic durant el seu regnat litera-
ri». Poc després d’acabat aquest pre-
domini, «el Realisme Històric s’havia
guanyat en un no res el dubtós prestigi
de moviment anacrònic —el pitjor
insult que se li pot fer a un literat— i
estèticament pedestre».  

Calia esperar que, amb el pas dels
anys, aquesta situació s’hauria pogut
compensar amb la perspectiva que pot
donar l’anàlisi històrica. Tanmateix,
aquell moviment continua sent, en gene-
ral, alhora desconegut i menyspreat. La
monografia que acaba de publicar
l’Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana i Publicacions de l’Abadia
de Montserrat s’enfronta directament al
buit historiogràfic que això ha creat. I
ho fa amb una perspectiva molt sis-
temàtica i tenint ben en compte les rela-
cions de la literatura catalana adscrita
al Realisme Històric, amb corrents sem-
blants d’altres llengües, especialment la
francesa, l’alemanya i l’espanyola.
Simbor recull amb observacions també
precises la vinculació de la tendència
realista amb les circumstàncies políti-
ques de l’època en què es va produir,
les derivades del final de la Segona
Guerra Mundial, amb la consolidació

d’un bloc d’hegemonia soviètica a l’Est
d’Europa i d’un altre fortament influït
pels EUA a l’Oest —és a dir, en ple perí-
ode de l’anomenada Guerra Freda— i,
paral·lelament, amb una gran força pels
partits comunistes en estats situats dins
del segon bloc, com ara Itàlia i França.
Aquesta força tingué uns efectes espe-
cialment notables en l’àmbit cultural,
especialment pel que fa a la literatura i
al cinema —molt menys en les arts plàs-
tiques. I sense oblidar, és clar, que a
l’Estat espanyol, en plena dictadura
franquista, la literatura catalana havia
de reflectir els efectes del corrent realis-
ta internacional amb un to i unes pro-
postes ineludiblement marcats per la
censura oficial i social, però també per
la consegüent autocensura dels autors.
I, encara, que ho havia de fer en unes
circumstàncies particularment opressi-
ves contra la llengua, que òbviament no
patien els productes literaris en castellà.

L’anàlisi de Simbor parteix d’una
acotació del camp, és a dir, d’una defi-
nició —o d’una redefinició, si es vol—
sobre quina mena de realisme va ser el
practicat pels escriptors del país. No
eren equivalents, per damunt de les eti-
quetes, el realisme socialista, el neore-
alismo italià —i portuguès—, el realis-
mo social espanyol i el Realisme
Històric promogut pels crítics Josep M.
Castellet i Joaquim Molas.

Simbor situa els narradors que, ni que
fóra circumstancialment, es poden ads-
criure a una forma o d’altra de realis-
me: Josep M. Espinàs, Estanislau Torres,
Baltasar Porcel, Joaquim Carbó, Josep
M. Palau i Camps, Víctor Mora, Maria
Beneyto, Concepció G. Maluquer,
Robert Saladrigas i Guillem Frontera. 

Aquest nou llibre de Vicent Simbor no
és una recapitulació històrica entorn
d’una aventura literària al capdavall
frustrada i, potser com a conseqüència
d’això, menystinguda i fins i tot ridiculit-
zada en el seu temps des de determinats
sectors, que la consideraven antiquada,
formalista o poc arriscada. Simbor des-
munta els prejudicis que sobre això es
puguen perpetuar, en especial els que
tenen un rerefons polític. I, encara més
enllà, defensa que no es tractava d’un
«model narratiu desfasat i carrincló»,
sinó d’«un signe de modernitat». I afe-
geix: «Gràcies a la seua aportació, la
novel·la i el conte van rebre una forta
gimnàstica renovadora, tant en l’àmbit
de la història com del relat o discurs». 

Francesc Pérez i Moragón

xiquets que es moren de fam al Tercer
Món». La pobra s’adona de tota aques-
ta hipocresia, però no fa res per desem-
pallegar-se’n. I mentrestant, nega les
ganes —de tot i de no res— en borbo-
llons de whisky i ginebra. Les passes de
Camil·la ressonen, dia rere dia, sobre
el parquet de l’àtic quasi sempre buit —
l’home és a la clínica i el xiquet amb la
mainadera—; s’amplifiquen dins del
seu cervell, hi retrunyen i el colpegen.
Són aquells moments que Camil·la
entra quasi d’amagatotis amb una
ampolla de vi sota l’aixella, el pes
dramàtic dels quals es condensa en una
imatge corprenedora, senzilla, molt
gràfica. L’Enric, el marit de la protago-
nista, que encarna el perfil de l’arribis-
ta a qui li agraden més els calés que el
fum que respira compulsivament de les
cigarretes, en casar-se amb ella, va
obtenir una part de les accions de la clí-
nica privada que dirigia el seu sogre; a
Camil·la se l’estima, a la seua manera,
és a dir, a la manera de ja t’ho faràs,
perquè jo ja he aconseguit el que volia,
inclosa la secretària de 20 anys que em
tragine damunt de la taula del despatx.
La millor amiga de Camil·la, la Carlota,
auxiliar sanitari de la clínica d’Enric, és
una frívola incommensurable, amb l’ú-
nica aspiració d’ascendir en l’escala
social coste el que coste. Fet i fet, un
calc d’Enric en versió dona. Això sí,
Enric serà un canalla, però és un tio
espavilat; ella, per contra, és un tros de
suro. Uff! Mentrestant, la Camil·la s’a-
clareix la gargamella amb ginebra i llig
novel·les «per viure unes altres vides,
fugir de la seua, tan avorrida». Algú pot
apuntar que aquesta gent és així, que
la Lliris Picó ha fet un retrat fidel de l’es-
tultícia i de la vacuïtat. El contraargu-
ment és que els personatges seran cons-
truccions narratives amb caracterització
psicològica, o no seran: si són encefa-
lograma pla, això ja són figues d’un
altre paner. D’altra banda, l’ús del llen-
guatge és, en molts aspectes, naïf, quan
no redundant. Un exemple: «Tot plegat
a Camil·la li sembla ridícul, xaró, una
coentor». I encara un més, d’exemple:
«llavis com maduixes madures, com
cireres a punt d’esclatar». I per acabar,
pel que fa als registres lingüístics, la
cosa es descontrola quan, de cop i
volta, els personatges adopten un voca-
bulari groller de paraules malsonants.
Ho fan de manera sobtada, quasi sem-
pre forçada, que se n’ix del to general
del relat. Que potser així se’ns repre-
senten més repugnants? Però si ja ho
són prou! Quina pena, oi?
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