
6.La novel.la en el segle XX 
 
1.La renovació narrativa de principis del segle XX:Kafka.Proust,Joyce, 
Thomas Mann. 
 
En el segle XX es produeixen importants esdeveniments històrics: 

a) Dues guerres mundials. 
b) La revolució russa de 1917. 
c) Avanços tecnològics i científics (transports, mitjans de comunicació,medicina, 

armament, etc). 
d) Grans sectors de la humanitat segueixen patint fam, hi ha greus desigualtats 

socials, incomunicació i angoixa personal, 1r món i 3r món. 
 
Pel que fa a la cultura: 
 
a) En l’art i la literatura, es dóna, a partir de la I Guerra mundial, el fenomen de les 
avantguardes. 
b)El canvi que en poesia suposa el Simbolisme passa a la narrativa. 
c)El pessimisme i l’angoixa vital de l’home que s’ha d’enfrontar a un món inquietant, 
violent, injust i sense esperança es converteix en tema recurrent. 
d)S’abandona la forma de narrar realista (argument factible, fets que succeeixen 
cronològicament). El narrador es va identificant amb els diferents personatges de 
forma successiva de manera que un mateix fet pot ser abordat des de diversos punts de 
vista(perspectivisme) Es ressalta així la complexitat de la realitat. 
A vegades, diversos autors ofereixen versions distintes d’un fet(contrapunt) 
El narrador passa de ser omniscient  a usar la 1a,2a o 3a persones. 
En el temps hi ha retrocessos o anticipacions.Entre els grans autors destaquen Kafka, 
Proust, Joyce i Thomas Mann.Els escriptors en alemany varen ser els primers a 
innovar. 
 
THOMAS MANN(1875-1969) 
 
Reflexiona sobre la vida i l’art. Les seues novel.les són exercicis intel.lectuals. Premi 
Nobel el 1929, s’exilià des de 1933 i perdé la nacionalitat alemanya el 1936. A “Mort  a 
Venècia”(1912) un envellit músic s’enamora de la bellesa simbolitzada per un 
efebus.En “La muntanya màgica”(1924) narra com en un sanatori, a través d’uns 
malalts, es veu la desintegració moral d’Europa que portaria a la II gran guerra. 
 
FRANZ KAFKA(1883-1924) 
 
Jueu nascut a Txèquia (integrada dins l’imperi Àustro-hongarés) que escriu en llengua 
alemanya. Aborda la solitud, la frustració, la culpa, el buit existencial, temes que són 
propis de l’home del temps. La seua literatura és innovadora, perquè: 
1.Supera el relat realista 
2.Planteja situacions absurdes. 
3.Les seues obres tenen valor simbòlic: “El castell”, “El procés” 
4.La preferència per la novel.la oberta. 
 
En “El procés” narra com el protagonista,K, és acusat i jutjat sense arribar a conèixer el 
motiu. 



En “El castell” ,que no va acabar, Kafka parla d’un agrimensor no aconsegueix 
contactar amb el senyor d’un castell que l’havia contractat. 
En “La transformació”,més coneguda com “La metamorfosi”(1915) un home es 
transforma en un insecte. 
 
MARCEL PROUST(1871-1922) 
 
Francés, autor d’una enorme obra, “A la recerca del temps perdut”, en set volums,el 
primer aparegut en 1913 i el darrer –pòstum- el 1927.  Obra d’art “total” ,l’acció avança 
a salts, a mesura que les evocacions es desperten en la memòria, amb un ritme 
lent(fragmentarisme). 
 
JAMES JOYCE(1882-1941) 
 
Irlandés, que escriu en llengua anglesa. El 1922 publica la seua gran obra, 
“Ulisses”.Constitueix una paròdia de l’Odissea d’Homer. Ací, l’heroi clàssic és el vulgar 
empleat Leopold Bloom, Penèlope s’ha convertit en Molly, la dona infidel del 
protagonista.Stephen Dedalus és l’equivalent irònic de Telemac. Es presenta l’home 
mediocre contemporani com si fóra un heroi homèric. Joyce narra l’avorrida vida 
quotidiana de diversos dublinesos. 
 
[Ulisses. La seua dona que l’espera, Penèlope. Telemac, el fill dels dos] 
 
2.La novel.la nord-americana: la “generació perduda” 

 
Fou Hemingway el que utilitzà aquesta denominació per primera volta. De 1918, any 
en què acaba la I Gran Guerra, a 1929, en què comença la gran depressió econòmica, la 
joventut nord-americana, desenganyada dels sublims ideals, es dedica a viure la 
vida:jazz, ball, alcohol, vida nocturna. Bàsicament, la “lost generation” la integren 
Faulkner, Dos Passos, Hemingway, Fitzgerald i Steinbeck. Tots visqueren en carn 
pròpia els desastres i horrors de la guerra. 
 
Recorren a tècniques narratives com el contrapunt, la fragmentació dels relats i la 
substitució del narrador omniscient per un narrador observador, d’origen 
cinematogràfic. 
 
Critiquen l’enriquiment que suposà per a EEUU la Primera Guerra Mundial. 
Critiquen el mode de vida americà (american way of life) 
No creuen en els valors burgesos (l’èxit, la fama,la família tradicional, la religió, etc). 
Scott Fitzgerald es rebel.la disfrutant al màxim dels plaers mundans.Dos Passos i 
Steinbeck es fan radicals d’esquerra. La recerca del risc com a manera de dignificació 
personal és típica de Hemingway. 
 
WILLIAM FAULKNER(1897-1962) 
 
És difícil de llegir:  crea atmosferes a base de llargues frases que ocupen més d’una 
pàgina,  intercala relats, adopta múltiples narradors, fa salts temporals i 
especials.Premi Nobel el 1950 
 
És innovador en les tècniques, però respecta la tradició pel que fa als arguments.És uns 
dels màxims exponents de la literatura sudista. Entre els seus temes hi ha 



-La descripció de la decadència de l’aristocràcia sudista des del final de la Guerra de 
Secessió(1861-1865). Es critica el seu primitivisme i brutalitat, i la tristesa per la 
pèrdua de valors com l’educació i l’honor.(“Sartoris”, “El soroll i la fúria” o 
“Absaló,Absaló!”) 
 
-Aquesta classe aristocràtica és substituïda per una altra classe que només es mou per 
l’ambició i l’egoisme. Gent que ve del nord ric i industrial. (“El llogaret”, “La ciutat” i 
“La mansió”) 
 
-Tracta l’amor obsessiu que pot dur a la bogeria. 
 
-La brutalitat i la misèria d’un món agrícola molt pobre (“Santuari” i “Mentre 
agnonitze” 
 
Algunes de les seues tècniques influiran més tard sobre la literatura llatinoamericana 
del “boom” 
-Per exemple, la substitució del narrador omniscient, substituït per una figura que es 
limita a donar entrada a les diferents veus. 
-Les seues novel.les transcorren en un microcosmos, el comtat de Yokmapatawpha, 
lloc fictici que representa la regió del Mississipi d’on descendeix la seua família. 
Aquesta és la zona més deprimida i endarrerida de tots els EEUU. 
 
Faulkner se sentia ben còmode en el relat breu. N’escrigué 42. Destaquen “Una rosa 
per a Emily”, “Setembre sec”, “Tot estarà bé” o “Victòria”. 
 
JOHN DOS PASSOS(1896-1970) 
 
Molt compromés políticament. Contrari a la pena de mort, defensor dels obrers i dels 
miners, les novel.les de Dos Passos tenen un protagonista col.lectiu.Ens parla de la 
cara oculta d’Amèrica, frívola i degenerada. ( exemple, la trilogia “USA” o “Manhattan 
Transfer”).  La influència del cine es veu en la distribució dels materials narratius: usa 
fragments de relats, intercala retalls de premsa, anuncis, etc.Descriu gent humil, en 
una literatura de protesta, nascuda de la indignació davant les injustícies socials.En les 
seues obres triomfen els cínics, els vividors arribistes,mentre que els dèbils són 
utilitzats i derrotats una i altra vegada per aquesta casta d’egoistes i hipòcrites. 
 

ERNEST HEMINGWAY(1899-1961) 

 

Els personatges de Hemingway es mouen per emocions elementals com l’atracció pel 
risc, la violència, l’amor físic. Desafien el destí per sobreposar-se a la mort i a allò 
desconegut. En “Adéu a les armes” conta una novel.la pacifista, un amor truncat per la 
guerra. “Fiesta”, ambientada en els sanfermins. El sacrifici i la solidaritat que veu en el 
Madrid republicà el portà a escriure “Per qui toquen les campanes”. “El vell i el 
mar”(1952), la seua última novel.la, reflexiona sobre el sentit de la vida retratant 
l’heroisme d’un pescador cubà.El 1953 rep el premi Pulitzer de literatura i un any més 
tard el Premi Nobel de Literatura. 
 
FRANCIS SCOTT FITZGERALD(1896-1940) 
 



Se centra en els problemes de la joventut americana després de la I Guerra 
mundial.Expressa el desencantament dels joves privilegiats que es consolaven amb el 
jazz i la ginebra. Cinc novel.les i molts relats componen la seua obra. La seua novel.la 
més coneguda és “El gran Gatsby”, on es basa en la seua pròpia experiència per 
retratar la seua generació. 
 

 

JOHN STEINBECK(1902-1968) 

 

Treballa en molts oficis, la qual cosa li permeté conèixer gent de tota condició, que va 
relatar en la seua obra. En “El raïm de la ira”(1939) denuncia  les condicions de vida 
d’una família de camperols que emigren a Califòrnia i es veuen obligats a treballar de 
jornalers. En “A l’est de l’Edén” descriu la vida de diverses generacions de la mateixa 
família.És autor de relats curts sentimentals i de gran estil, com “La perla” o “El poni 
roig”.”La perla” tracta dels abusos dels blancs sobre un poblat de pescadors indis.Rebé 
el Premi Nobel el 1962. Algunes de les seues obres han estat dutes al cinema, de les 
quals Steinbeck escrigué alguns guions. 
 
 
3.La narrativa hispanoamericana: el realisme màgic.  

 

A la dècada dels 40 del segle XX, les ciutats llatinoamericanes viuen una etapa de gran 
activitat cultural, que augmenta amb l’arribada d’exiliats, espanyols i d’altres països. 
En literatura predomina la temàtica urbana sobre la vida rural i els problemes 
existencials s’uneixen a les reivindicacions socials. I apareix un nou element: el 
fantàstic.Alejo Carpentier parla del “real meravellós”.Realitat i fantasia es relacionen 
al mateix nivell en la narrativa.Totes aquestes tècniques que hem vist en el capítol 
anterior, són fetes seues pels escriptors llatinoamericans. Escriuen obres elaborades, 
perfeccionistes. “El primer deure de l’escriptor revolucionari és ser revolucionari com a 
escriptor”, deia Julio Cortázar. 
En general, podem dir que aquesta literatura s’humanitza quan aborda els problemes 
existencials de l’home, i es fa surrealista quan agafa d’aquest corrent avantguardista 
mons onírics, misteriosos, supersticions i premonicions. 
   

ELS ANYS QUARANTA 

 

Els autors d’aquesta època es caracteritzen per tres trets: 
1.L’erudició 
2.La imaginació 
3.La concisió en el llenguatge. 
 

JORGE LUIS BORGES(1899-1986) 

 

De gran cultura, aquest escriptor argentí escrigué assajos i poesia, però  destaca 
sobretot pels seus relats, que van del fantàstic al real, la ficció confosa amb la realitat. 
Tracta temes com el destí, la identitat, el temps, la immortalitat... Les seues obres 
principals són “Ficciones”(1944) i el “Aleph”, de 1949. 
 

MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS(1899-1974) 



 
El gautemaltec Miguel Ángel Asturias, en “El señor presidente”(1946)dóna vida a un 
dictador despòtic i esperpèntic –el tema dels dictadors és recurrent en la literatura 
llatinoamericana- recorrent a tècniques surrealistes. Escrigué una trilogia centrada en 
l’explotació bananera per part de les empreses americanes. A aquesta trilogia pertany 
“El Papa verde”. Premi Nobel en 1967 per la seua literatura arrelada en la tradició 
indígena americana. 
 
ALEJO CARPENTIER(1904-1980) 
 
Escriptor cubà d’estil barroc i complexitat narrativa.En el pròleg de la seua obra “El 
reino de este mundo”(1949) teoritza sobre l’element màgic que ajuda a explicar la 
insòlita  realitat americana. En aquesta novel.la narra la història d’un alçament 
d’esclaus haitians en el s.XVIII. La seua obra més complexa és, sens dubte,”El siglo de 
las luces”(1962). 
 

JUAN RULFO(1918-1986) 

 

El mexicà Juan Rulfo és un mestre en l’encertada combinació del fantàstic i el real.La 
seua obra fonamental és “Pedro Páramo”(1955). Juan Preciado, fill bastard de Pedro 
Páramo, torna al poble del seu pare per a complir els desitjos de la seua mare, morta 
feia poc. El poble, Comala, l’habiten només fantasmes. La 1a persona del fill contrasta 
amb la narració omniscient, en forma de monòleg interior, de Pedro Páramo. 

 

 

LA DÈCADA DELS SEIXANTA:LA GENERACIÓ DEL “BOOM” 

 

Durant els anys 60 i 70 del segle XX un nombrós grup d’escriptors llatinoamericans 
publiquen una sèrie d’obres de gran interès i projecció internacional, com ara “La 
ciudad y los perros”(1962)del peruà Mario Vargas Llosa(Premi Nobel el 1982), i “Cien 
años de soledad”(1967), del colombià Gabriel García Márquez(Premi Nobel 2010).La 
denúncia de la realitat social del continent, unida a l’experimentació amb el llenguatge 
i la inclusió d’alllò màgic, són els punts comuns a tots aquests autors. 
 
JULIO CORTÁZAR(1916-1984) 

 

Escriptor argentí conegut especialment per “Rayuela”(1963), novel.la els capítols de la 

qual poden ser llegits de diverses formes. S’expressa així l’atzar i el caos que ens 

assalten en la nostra vida quotidiana. 

 

ERNESTO SÁBATO(1911-2011) 

 

Aquest bonaerenc, mort dies abans de complir el centenari, començà d’investigador 

científic, professió que canvià per la d’escriptor. Tres novel.les li han donat gran 

fama:”El túnel”(1948), “Sobre héroes y tumbas”(1961)  i “Abbadón el exterminador”.Es 

dedicà també a l’assaig. 

 

CARLOS FUENTES(1928-2012) 



En “La muerte de Artemio Cruz”(1962) narra els records d’un moribund polític 
corrupte i en ells reconstrueix la història recent del seu país, Mèxic, especialment de la 
classe mitjana i alta pròxima al poder. 
 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ(1927-2014) 
 
Escriptor colombià, admirador de Sòfocles i de Kafka, autor d’una de les novel.les més 
importants del s.XX, “Cien años de soledad”(1967), en la qual crea un món imaginari, 
Macondo, on es desenvolupa la història dels Buendía des de la fundació de la ciutat pel 
primer de la saga, fins a la seua desaparició amb el darrer Buendía. 
 
Altres obres posteriors s’aparten del realisme màgic. Entre elles, destaquen “Crónica 
de una muerte anunciada”(1981), “El amor en tiempos del cólera”(1985) 0 “Del amor y 
otros demonios”(1994). 
 
Per recollir el Premi Nobel(1982), García Márquez elaborà “La soledad de América 
Latina” un discurs on aborda els problemes de Colòmbia, la proliferació nuclear, els 
desastres ecològics,el futur de la joventut i l’educació a Amèrica Llatina, entre altres. 
 
MARIO VARGAS LLOSA(1936) 
 
Es va fer famós per una novel.la on denunciava el masclisme i la violència d’un col.legi 
militar de Lima, “La ciudad y los perros”(1962). Entre les seues obres més recents 
destaquen”La fiesta del chivo”(2000), sobre la dictadura de Trujillo, “El sueño del 
celta”(2010), on denuncia la tortura, les mutilacions i el genocidi que practicà el poder 
colonial belga al Congo. És un gran admirador de “Madame Bovary”, de Flauvert. 
Entre els seus models hi ha Martorell, García Márquez o Faulkner. 
 
ALTRES AUTORS 
 
Hi ha dues autores que destaquen darrerament: la xilena Isabel Allende(1942) i la 
mexicana Laura Esquivel(1950). De la primera cal destacar “La casa de los 
espíritus”(1982), centrada en quatre generacions de la família Trueba, que equival a la 
història de Xile durant gran part del segle XX. La reivindicació feminista, i el realisme 
màgic són dos elements fonamentals en la novel.la. El seu estil és fluid i senzill. Laura 
Esquivel és coneguda per la seua novel.la “Como agua para chocolate”(1989). 
 
 
 
 
Preguntes possibles: 
 
La renovació narrativa de principis del segle XX:Kafka.Proust,Joyce, 
Thomas Mann. 
o 
La novel.la nord-americana: la “generació perduda” 

o 
La narrativa hispanoamericana en els anys 40  

o 
La generació del “boom” de la literatura llatinoamericana 



 


