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HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA: L’OBRA 
 
 

La publicació del volum VI, titulat Literatura Contemporània (II) Modernisme. 

Noucentisme. Avantguardes. representa l’aparició d’un nou volum d’un gran projecte 

editorial i cultural ―segurament un dels més importants que avui hi ha en el món de 

l’edició a Catalunya―, la nova i actual Història de la Literatura Catalana, que abasta des 

dels inicis fins al present. 

 

Aquest VI volum forma part, doncs, d’una nova Història (8 volums, 4.500 pàgines), que és 

la tercera història general de la literatura catalana de proporcions semblants escrita al llarg 

dels segles XX i XXI. La més recent ha estat la Història de la Literatura Catalana d’Ariel 

(1964-88) (Riquer, Comas, Molas). Anteriorment, Jordi Rubió i Balaguer havia publicat una 

important Historia de la Literatura Catalana dins Historia general de las literaturas 

hispánicas (1949-1958), dirigida per Guillem Díaz Plaja, que arribava fins als Jocs Florals del 

segle XIX. Anys després fou traduïda i publicada en català (1984) per les Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat. Però, com dèiem, la de Rubió es tancava entorn de la meitat del 

segle XIX i la de Riquer, Comas i Molas, per la seva data de publicació, als anys vuitanta 

del segle XX i no recollia ni podia recollir la darrera i recent bibliografia crítica. La present 

història cobreix fins la primera dècada del segle XXI i es tanca el 2012 i actualitza tots els 

referents bibliogràfics. 
 

 

Així la nova HLC recull, sintetitza i actualitza la gran i important aportació bibliogràfica que 

el món acadèmic i les recerques i estudis històrics han generat al llarg d’aquests darrers 

trenta anys en què el català ha estat llengua oficial a l’ensenyament i administració del país. 

La nova HLC és la confluència de tot aquest treball. És un projecte col·lectiu perquè 

seixanta-set investigadors i professors de les universitats catalanes estan immersos i 

compromesos en la seva elaboració. Professors de la Universitat de Barcelona, l’Autònoma 

de Bellaterra, la Pompeu Fabra, l’Institut del Teatre, la Universitat Oberta de Catalunya, les 

universitats de Girona, Lleida i Vic, la Rovira i Virgili de Tarragona i Reus, les universitats 

d’Alacant i de València, la Jaume I de Castelló o la Universitat de les Illes Balears. També de 

la Universitat de Liverpool o de la Johns Hopkins University. 

 

 

El primer volum de l’Edat Mitjana, que abastava dels orígens al segle XIV, es publicà l’any 

2013. El segon, segles XIV i XV, l’any 2014 i el tercer, segle XV, que tancava els tres volums 

de la literatura medieval, el 2015. L’etapa medieval ha estat dirigida per Lola Badia. El IV 

volum, Literatura moderna. Renaixement, Barroc i Il·lustració, que abraça del segle XVI al 

XVIII, es publicà el 2016 sota la direcció de Josep Solervicens. Volum del tot transcendent 

perquè crea i estableix una nova categorització de la Història de la Literatura Catalana en 

fer caure en desús el concepte de Decadència i redefinir la Història segons les 

conceptualitzacions que fixen i estableixen les grans literatures occidentals: Renaixement, 

Barroc i Il·lustració. El cinquè volum, El Vuit-cents, redefineix també la interpretació que del 

segle XIX tenia la historiografia catalana fins avui. Perquè hi pugui haver una Renaixença 

ha d´haver- hi hagut abans una Decadència. 
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LITERATURA CONTEMPORÀNIA (II)  
MODERNISME. NOUCENTISME. AVANTGUARDES 

 

 
 
 
 

 

El sisè volum, Literatura Contemporània (II). 

Modernisme. Noucentisme. Avantguardes, entra en 

l´etapa i en els tres conceptes nuclears de la Història de la 

literatura catalana des de finals del segle xix a inicis de la 

guerra civil espanyola. És la culminació i l´etapa de 

maduresa del procés iniciat amb la Renaixença i que 

queda estroncat amb la guerra, l’exili i la repressió 

posterior. Tots tres moviments estan influïts per les idees 

estètiques europees i testimonien la recerca de modernitat 

i enllaç amb el seu context històric. La seva mateixa 

conceptualització ho defineix; Modernisme, de modern, 

mentre que el Noucentisme, ja en el segle xx, juga amb 

l´antítesi vell nou i és una mostra clara d´aquesta voluntat 

d´afirmació d´una literatura que respon a les 

manifestacions del nou segle. Les Avantguardes son el 

màxim exponent de la transgressió de tot  ordre literari i  

de ruptura amb la tradició. Autors com Joan Maragall, Víctor Català, Santiago Rusiñol, Josep 

Carner, Eugeni d´Ors i Joan Salvat-Papasseit hi són àmpliament tractats. 

 

El present volum deriva de les darreres aportacions d’aquesta tradició acadèmica, molt sòlida, 

competent i completa pel que fa a recerques i interpretacions sobre Modernisme, 

Noucentisme i avantguardes. La reprèn, l’actualitza, en varia alguna perspectiva, hi fa noves 

aportacions i algunes modificacions. No la contradiu ni l’anul·la. Tanmateix, l’articula per 

primera vegada en una explicació de conjunt completa i clarament delimitada que incorpora 

les avantguardes a les dinàmiques nacionals de Modernisme i Noucentisme. Així mateix, en 

estret lligam amb el volum següent, renova la mirada envers els corrents narratius del 

període en funció del major coneixement que tenim ara de com es desenvoluparen en les 

dècades successives. També planteja el naixement del post simbolisme, definit ja de manera 

precisa i funcional, de les mans de Josep Carner durant el Noucentisme en un procés que es 

detalla al volum VII. Quant al Modernisme, en fa una explicació que troba nous encaixos al 

panorama internacional i que articula de manera equilibrada les lectures primordialment 

ideològiques amb aquelles més centrades en l’art i la literatura tenint present també la 

recepció social del fenomen. 

 

Així, en aquestes pàgines, s’explica la història de la literatura de manera sistemàtica, 

ordenada i en tota la seva complexitat, partint sempre de la interpretació de les múltiples 

facetes dels textos en els seus contextos —cosa que no implica reduir les obres a meres 

formulacions exemplificadores d’un moment històric, sinó fer-ne completa la comprensió 

formal, lingüística, autònoma, temàtica, ideològica, etc., en la seva xarxa de relacions a tots  
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els nivells, amb ascendents, contemporanis i descendents. En aquest sentit, els capítols sobre 

autors permeten llegir més a fons i des de múltiples perspectives figures individuals que 

queden destacades perquè han exercit una funció remarcable en el desenvolupament de les 

literatures catalana i universal per diversos motius sobreposats —autoconsciència literària, 

qualitat i representativitat de l’obra, aportació transformadora dins l’evolució de les formes, 

rellevància històrica, influència, consens contemporani i ulterior sobre la seva primordialitat, 

etc. Tanmateix, tot allò que atorga el valor que permet destacar aquests autors resideix en els 

capítols globals —també, sens dubte, en allò que, pels límits d’aquest projecte, en queda 

fora. Una història de la literatura sense aquests capítols d’autors —fins i tot, sense noms 

d’autors—, dedicada només al desenvolupament de moviments, poètiques, corrents, 

estètiques, posicions, formes i debats, seria, de fet, l’ideal al qual aspiraria el fons d’aquesta 

que, tanmateix, ha mantingut altres pautes heretades perquè resulten funcionals i efectives 

en diverses aplicacions a les quals encara vol servir. 
 
 
 
 

Els autors 
 

✓   Director de l’obra: 
 

 

Àlex Broch (1947). Ha estat professor de Literatura Catalana Contemporània a la 

Universitat Rovira i Virgili (1995-2005) i d´Història del Teatre Universal a l´Institut del Teatre 

de Barcelona (1995-2014). Ha estat secretari del centre Català del PEN (1978-1985). Com a 

editor ha tingut cura de la direcció de col·leccions a Edicions de la Magrana (1980-1987), ha 

estat director literari adjunt d´Edicions 62 i Península (1988-1995) i assessor literari i 

director de col·leccions d´Edicions Proa (1998- 2007) i d´Enciclopèdia Catalana. I, en el 

camp castellà, ha dirigit “Clásicos Universales” a l´editorial Océano/Losada. (1998-2002). 

Com a crític i investigador és autor dels llibres Literatura catalana dels anys setanta (1980), 

Literatura catalana: balanç de futur (1985), Literatura catalana dels anys vuitanta (1991), 

Forma i idea en la literatura contemporània (1993), Miquel Martí i Pol: vida i poesia (2006), 

Sobre poesia catalana. Lectures crítiques 1973-2006. (2007) i Miquel Martí i Pol: lector i 

crític (2014). També és autor de les antologies de narració: Joc d´asos (1981) Mà de reis 

(1985) i de les de poesia: Poesia catalana. Antologia 1939-1968 (1985), Antologia poètica 

(1999) de Miquel Martí i Pol i Antologia bufa  (2002) de Pere Quart.. També ha preparat 

antologies de poesia i narrativa que han estat traduïdes i publicades a Eslovènia, Rússia, 

Alemanya i Portugal. Coautor de Panorama de la literatura catalana (1998) i Cuba en la 

literatura catalana (2002). En el camp de la teoria crítica ha estat antòleg i curador de la 

versió catalana del recull d´assaigs Lingüística poètica i altres assaigs (1989) de Roman 

Jakobson. Ha participat en força   llibres col·lectius i ha investigat i publicat nombrosos 

articles sobre la presència de Barcelona en la narrativa estrangera i l´obra crítica de Josep 

Maria Castellet. Ha estat director del Diccionari de la Literatura Catalana (2008). Ha dirigit 

la revista “Estudis Escènics” de l´Institut del Teatre i és membre del Consell de Direcció de la 

col·lecció de clàssics grecs i llatins de la Fundació Bernat Metge. Actualment dirigeix la 

nova Història de la Literatura Catalana (8 volums). Com a narrador ha publicat el llibre La 

mirada de pedra (2013). 
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✓   Directors: Literatura Contemporània (II).  

        Modernisme. Noucentisme. Avantguardes 
 

 
 

Jordi Castellanos (1946 – 2012) Es doctorà en Filologia Catalana amb la tesi Raimon Casellas 

i el Modernisme. Des del 1988, fou catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va 

exercir un mestratge influent en diverses generacions de professors, lectors, crítics, creadors i 

investigadors. El 1983 hi fou un dels fundadors de l’Aula de Teatre; el 1987 hi va crear al 

Servei d’Informació Bibliogràfica Traces, i, des del 1992, hi va dirigir el Grup d’Estudis de 

Literatura Catalana Contemporània. El 1974 formà part del nucli fundador de la revista Els 

Marges, que co- dirigí des del 1990. També fou comissari de diverses exposicions literàries, 

membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans (2003-12) i 

assessor del Teatre Nacional (2005-09). Esdevingué el màxim especialista en Modernisme i 

narrativa contemporània, sobre els quals publicà desenes d’estudis, alguns aplegats en els 

volums Literatura, vides, ciutats (1997), Intel·lectuals, cultura i poder (1998) i, ja pòstumament, 

Literatura i societat (2013) i Estudis, edicions, escrits (2013). Redactà, conjuntament amb 

Margarida Casacuberta, el capítol 6 (“La novel·la i la narrativa breu modernistes”) d’aquest 

volum. 

 

 

Jordi Marrugat Professor Serra Húnter de literatura catalana a la Universitat de Barcelona. Es 

llicencià en Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona (2001), on formà part 

del Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (2005-15) i es doctorà amb la tesi 

Josep Carner i el postsimbolisme (2014). També es doctorà en Estudis Hispànics a la 

Universitat de Sheffield amb L’obra de Marià Manent i l’Europa d’entreguerres (2005). Les 

seves recerques foren dirigides per Jordi Castellanos i Josep M. Balaguer, dels quals es 

considera deixeble. S’ha especialitzat en tres àrees. La primera, el postsimbolisme i la poesia 

de la primera meitat del segle xx.  La segona, les avantguardes i la literatura experimental, 

amb obres com El saltamartí de Joan Brossa (2009), Carles Hac Mor (2017) o Poéticas 

experimentales catalanas (2018). La tercera, la postmodernitat, sobre la qual ha publicat 

estudis, lectures i crítiques, inclosos els panorames Aspectes de la poesia catalana de la 

postmodernitat (2013) i Narrativa catalana de la postmodernitat (2014). És membre de la 

redacció d’Els Marges des del 2006. Ha redactat els capítols 11 (“Josep Carner”) i 14 (“La 

literatura catalana i les avantguardes”) d’aquest volum. 
 
 
 
 

✓   Autors Literatura Contemporània (II).  

    Modernisme. Noucentisme. Avantguardes 
 
 
 

Margarida Casacuberta És doctora en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de 

Barcelona i professora de literatura catalana contemporània a la Universitat de Girona. Com a 

investigadora, va formar part del Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (UAB) 

i, actualment, és membre del Grup de Literatura Catalana Contemporània i del Grup de 

Patrimoni Literari de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (UdG). Ha centrat la seva recerca 
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en el període del tombant del segle xix al xx en relació amb el Modernisme i ha publicat Els 

Jocs Florals d’Olot (1890-1921) (amb Lluís Rius, 1988), Santiago Rusiñol: vida, literatura i mite 

(1997), Els noms de Rusiñol (1999), Santiago Rusiñol i el teatre per dins (1999), Marian Vayreda 

i Vila (1853-1903). La recerca d’una veu pròpia (amb Joan Sala i Plana, 2003), Els Jocs Florals 

de Girona, 1902-1935 (2010), El debat teatral a Catalunya. Del Modernisme a la Guerra Civil 

(amb Francesc Foguet, Enric Gallén i Miquel M. Gibert, 2011) i Víctor Català, l’escriptora 

emmascarada (2019). Ha editat textos de Santiago Rusiñol, Josep Berga i Boix i Marià 

Vayreda, i ha comissariat exposicions sobre Santiago Rusiñol i Marià Vayreda. Ha redactat els 

capítols 1 (“El Modernisme: la construcció del camp literari català”), 2 (“La poesia 

modernista”), 5 (“Santiago Rusiñol”), 6 (“La novel·la i la narrativa breu modernistes”), 

conjuntament amb Jordi Castellanos, i 7 (“Víctor Català”) d’aquest volum. 

 

 

Marc Comadran Va estudiar Filologia Catalana i es doctorà en Llengua i Literatura Catalanes 

i Estudis Teatrals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat en l’ensenyament de 

la literatura, la llengua i la cultura catalanes a la Universitat de Bristol, a la Universitat de 

Cardiff, a la Universitat Oberta de Catalunya i a secundària. Com a investigador, s’ha dedicat a 

l’estudi de la literatura catalana contemporània i s’ha especialitzat en el primer terç del segle 

xx. Ha publicat sobre diversos aspectes relacionats amb el Noucentisme i el procés 

d’irradiació territorial: Noucentisme i literatura a Sabadell (2018), Els vents europeus: traducció 

i projecció internacional a “segones ciutats” (2020) o Colla contra colla: polèmiques 

fundacionals del Grup de Sabadell (2020), entre d’altres. També ha editat l’epistolari de Joan 

Arús (part del qual publicat a “Destrueixi la lletra una volta llegida”: l’epistolari de Joan Arús, 

2013). Ha estat redactor del Diccionari de la literatura catalana d’Enciclopèdia Catalana (dir. 

Àlex Broch, 2008) i actualment forma part de l’equip editorial del Journal of Catalan Studies. 

Ha redactat el capítol 10 (“La poesia noucentista”) d’aquest volum. 

 

 

Enric Gallén Va estar vinculat al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de 

Barcelona, on es va llicenciar (1975), es va doctorar (1983) i va obtenir una plaça de professor 

titular (1986). El curs 1993-94 es va incorporar a la Universitat Pompeu Fabra, on va obtenir la 

càtedra de Literatura Catalana (1997). L’obra El teatre a la ciutat de Barcelona durant el règim 

franquista. 1939-1954 (1983), reelaboració de la seva tesi doctoral, va ser guardonada amb el 

premi Jaume Massó i Torrents de l’Institut d’Estudis Catalans (1985). Va participar en la 

Història de la literatura catalana (1986-88), dirigida per Joaquim Molas. Ha portat a terme 

edicions i estudis sobre dramaturgs catalans com Àngel Guimerà, Josep Pin i Soler, Josep M. 

de Sagarra, Salvador Espriu, Joan Brossa, Josep M. Benet i Jornet, Rodolf Sirera o Sergi Belbel. 

Va editar les Memòries teatrals (2001), de Narcís Oller. Amb Dan Nosell va publicar Guimerà i 

el Premi Nobel. Història d’una candidatura (2012) i amb Carles Batlle Adrià Gual: teoria 

escènica (2016). Ha fet estudis sobre la recepció en la cultura catalana de dramaturgs nord-

americans (Wilder), francesos (Lenormand, Cocteau), anglesos (Shaw, Wesker), hongaresos 

(Molnár) i italians (De Filippo, Fo), entre d’altres. Ha redactat el capítol 4 (“El teatre 1892- 

1918”) d’aquest volum. 
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Antoni Isarch Exerceix la docència de llengua i literatura catalanes a l’ensenyament secundari 

i és professor col·laborador del Grau d’Humanitats i del Grau de Llengua i Literatura 

Catalanes de la Universitat Oberta de Catalunya. Llicenciat en Filologia Catalana per la 

Universitat Autònoma de Barcelona (2001), es va doctorar l’any 2016 a la mateixa universitat 

amb una tesi sobre l’etapa de preguera de l’escriptor Domènec Guansé, de qui ha publicat 

diversos treballs que n’estudien la producció crítica, periodística i creativa. Com a 

investigador, s’ha especialitzat en el camp de la narrativa catalana contemporània, amb dos 

focus d’interès: la vida literària i cultural dels anys vint i trenta, amb estudis i articles sobre 

Rafael Tasis, Joan Oliver o la Revista de Catalunya, entre altres aspectes; i la novel·la del segle 

xxi, sobre la qual ha publicat ressenyes en revistes especialitzades, així com l’aportació teòrica 

dedicada al gènere novel·lístic dins el volum col·lectiu La narrativa catalana al segle xxi. 

Balanç crític (2019). Forma part del Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània de 

la UAB. Ha redactat el capítol 13 (“La narrativa durant el Noucentisme”) d’aquest volum. 

 

 

Ignasi Moreta Professor de literatura catalana a la Universitat Pompeu Fabra i editor de  

Fragmenta. Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, s’ha especialitzat en 

l’estudi del pensament de Joan Maragall. Ha publicat treballs de recerca en l’àmbit de la 

filologia catalana i de les religions en diverses revistes especialitzades. És autor de No et facis 

posar cendra. Pensament i religió en Joan Maragall (2010) i de llibres de converses amb Josep 

Rius-Camps (2014), Joan-Carles Mèlich (2018) i Lluís Duch (2019). Ha tingut cura de l’edició 

de dues obres de Maragall —Visions & Cants (2003) i La Setmana Tràgica (2009)— i forma 

part del comitè editorial de l’edició crítica de les obres completes de Joan Maragall que 

dirigeix Lluís Quintana Trias (UAB). És membre del comitè científic de la revista Haidé. Estudis 

Maragallians. També ha publicat estudis sobre els goigs catalans, Verdaguer i Caterina Albert, 

entre molts altres temes. Actualment, treballa en l’edició crítica i l’estudi de l’obra poètica 

catalana de Joan Alcover. És director literari de Fragmenta Editorial, que va fundar l’any 2007. 

L’any 2012, la Cambra del Llibre de Catalunya va reconèixer la seva tasca editorial amb el 

premi Memorial Ferran Lara a un jove emprenedor del sector del llibre. L’any 2018 va ser el 

comissari de l’Any Raimon Panikkar en el centenari del naixement d’aquest pensador. Ha 

redactat, conjuntament amb Lluís Quintana Trias, el capítol 3 (“Joan Maragall”) d’aquest 

volum 
 
 

 

Josep Murgades Catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona. Estudiós del 

Noucentisme. Editor filològic de diferents volums de les Obres completes d’Eugeni d’Ors. 

Editor filològic del volum IX de les Obres completes de Pompeu Fabra i coeditor del volum VII 

d’aquestes. Coautor amb Xavier Lamuela de Teoria de la llengua literària segons Fabra (1984). 

Autor de Llengua i discriminació (1996), Escrits sobre llengua (2016), Escrits sobre Fabra (2018) 

i Escrits sobre Eugeni d’Ors (2019). Codirector de la revista de llengua i literatura Els Marges. 

Traductor de Goethe, Kafka, Mann, Hesse, Klabund, Panizza i Bernhard, entre d’altres. Ha 

redactat els capítols 8 (“El Noucentisme”), 9 (“Eugeni d’Ors”) i 12 (“Assaig i Noucentisme”) 

d’aquest volum. 
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Lluís Quintana Trias Va estudiar a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar en Filologia 

Romànica (Hispànica) el 1977 i en Filologia Catalana el 1985; es va doctorar a la Universitat 

Autònoma de Barcelona el 1993, on actualment és professor de llengua i literatura. Ha 

ensenyat en diverses universitats estrangeres com Münster (Alemanya), Brown (Estats Units), 

Venècia (Itàlia) o BFSU (Xina). Les seves línies de recerca se situen dins l’àmbit de la literatura 

catalana contemporània, especialment l’obra de Joan Maragall, i la literatura dels anys trenta i 

quaranta del segle xx, amb publicacions sobre l’obra de Foix, Calders o Pla. Ha estudiat la 

presència i la presentació de la memòria col·lectiva a la ciutat de Barcelona, especialment els 

noms dels carrers. Els seus últims llibres són Caminar per la vida vella. La memòria 

involuntària en la literatura i l’art (2017); l’edició, amb Antoni Marí, de Catalans de 1918 de J. 

V. Foix (2018), i Art i blasfèmia. El cas Veronese (2019). És investigador dels grups Literatura i 

corrents territorials de la Universitat de Girona, i La literatura de segon grau de la Universitat 

de València. Actualment dirigeix l’edició de l’obra completa de Joan Maragall. 

 

Ha redactat, conjuntament amb Ignasi Moreta, el capítol 3 (“Joan Maragall”) d’aquest volum. 
 
 
 
 

Característiques tècniques de l’edició 
 

Format: 16,3 x 24,6 cm | Pàgines: 688 | PVP: 39,50 € 
 
 
 

Col·lecció: 
 
 

Volum I: Literatura medieval (I). Dels orígens al segle XIV, direcció de Lola Badia 

Volum II: Literatura medieval (II). Segles XIV-XV, direcció de Lola Badia 

Volum III. Literatura medieval (III). Segle XV, direcció de Lola Badia 

Volum IV. Renaixement, Barroc i Il·lustració, direcció de Josep Solervicens 

Volum V. El Vuit-cents, direcció de Josep M. Domingo i Enric Cassany 

Volum VI. Modernisme. Noucentisme. Avantguardes, direcció de Jordi Castellanos i Jordi Marrugat 

Volum VII. Del 1922 al 1959, direcció de Jordi Castellanos i Jordi Marrugat (pendent publicar) 

Volum VIII. Del realisme històrica la postmodernitat, direcció d’Àlex Broch (pendent publicar) 

 
 

La Història de la Literatura Catalana és una obra coeditada 

per Enciclopèdia Catalana, que n’ha estat la impulsora, 

Editorial Barcino i l’Ajuntament de Barcelona. 
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