
1.- Explica en quina mesura el
posteriors a la Guerra Civil fins als
narrativa de l’època.

el context sociopolític dels anys
als anys 70 condiciona la producció



CONTEXT SOCIOPOLÍTIC

FI DE LA 
DEMOCRÀCIA 

• Il·legalitzar partits polítics

• Anul·lar sindicats

• No llibertat

• Misèria intel·lectual      

Atac a la nostra cultura. 
Intent de GENOCIDI CULTURAL 
amb un BRUTAL procés de 
castellanització i unificació. 

CONTEXT SOCIOPOLÍTIC

Il·legalitzar partits polítics

Anul·lar sindicats

No llibertat

Misèria intel·lectual      

• De premsa
• D’associació
• De pensament
• D’expressió

· EXILI, exterior i interior

· Tall de soca-rel activitat literària
· Panorama literari desolador,
sense REFERENTS



OBJECTIUS

1.  La unificació lingüística

2.  Substitució de totes les llengües minoritàries de 
l’Estat espanyol pel castellà.

3.  Prohibició ús públic de la nostra llengua en 
qualsevol àmbit; no revistes, diaris, editorials, etc. 

1.  La unificació lingüística

2.  Substitució de totes les llengües minoritàries de 
l’Estat espanyol pel castellà.

Usarà 

3.  Prohibició ús públic de la nostra llengua en 
qualsevol àmbit; no revistes, diaris, editorials, etc. 

Cinema
Ràdio
Televisió
Escolarització
Immigració



EXILI
Es van haver d’exiliar escriptors, intel·lectuals i polítics de renom. 

Escriptors com: Carles Riba, Antonio Machado, Pompeu Fabra, Josep 
Carner, Ferran Soldevila, Mercè Rodoreda, Pere Calders...

A l’exili EXTERIOR
S’organitzarien i van crear revistes i publicaren algunes novel·les: 

Quaderns d’exili (1943-47) 
Pont blau (1952-63)

A l’exili INTERIOR 

Censura sempre present, era molt difícil publicar. 
A poc a poc es van aconseguint coses:

- Publicacions i/o edicions
- Convocatòria de premis Joanot

Es van haver d’exiliar escriptors, intel·lectuals i polítics de renom. 

: Carles Riba, Antonio Machado, Pompeu Fabra, Josep 
Carner, Ferran Soldevila, Mercè Rodoreda, Pere Calders...

S’organitzarien i van crear revistes i publicaren algunes novel·les: 

Censura sempre present, era molt difícil publicar. 
A poc a poc es van aconseguint coses:

Joanot Martorell de novel·la



ANYS 50
1. Es creen col·leccions de novel·la:  “El club dels novel·listes”

2. Es publiquen per primera vegada (10 anys més tard) 
d’escriptors de pre-guerra com: Josep Pal, Llorenç 
Rodoreda.

3. Apareix la primera fornada d’autors de postguerra
Capmany, Maria Beneyto, Enric Valor, Manuel de Pedrolo, Josep Mª 
Espinàs o Joan Perucho. 

- Aquests feren una LITERATURA SIMBÒLICA i FANTÀSTICA 
(plantegen dues cares de la realitat, la del somni

- Altres, com Rodoreda, optaran per una 

- Títols: Mecanoscrit del segon origen (Pedrolo)
La plaça del diamant (Rodoreda)
L’ambició d’Aleix (Valor)

:  “El club dels novel·listes”

(10 anys més tard) novel·les 
com: Josep Pal, Llorenç Villalonga o Mercè 

primera fornada d’autors de postguerra: Sarsanedas, 
, Enric Valor, Manuel de Pedrolo, Josep Mª 

LITERATURA SIMBÒLICA i FANTÀSTICA 
(plantegen dues cares de la realitat, la del somni i la quotidiana)

Altres, com Rodoreda, optaran per una NOVEL·LA PSICOLÒGICA.

Mecanoscrit del segon origen (Pedrolo)
La plaça del diamant (Rodoreda)

(Valor)



ANYS 60
1. Oberturisme Internacional:  la dictadura manté posicions més permissives

2. El panorama editorial reviscola:

- Edició de traduccions estrangeres = estar en contacte amb noves   
formes de narrativa europea.

Finals dels 60, principis dels 70
Comencen a destacar i publicar autors nascuts en postguerra: B. Porcel i 

Al País Valencià no serà fins els anys 70 que començaran a publicar obres 
narratives de manera sòlida i continuada. La generació dels 70: JM Mira, Josep 
Palacios i Enric Valor amb El cicle de Cassana

la dictadura manté posicions més permissives

Edició de traduccions estrangeres = estar en contacte amb noves   

Finals dels 60, principis dels 70
Comencen a destacar i publicar autors nascuts en postguerra: B. Porcel i T.Moix

Al País Valencià no serà fins els anys 70 que començaran a publicar obres 
arratives de manera sòlida i continuada. La generació dels 70: JM Mira, Josep 

Cassana.


