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Resum

Quan a la dècada dels anys trenta del segle xix es comencen a deixar sentir les primeres veus de la Reinaxença, triomfa a Europa la 
novel·la històrica romàntica. Però la novel·la catalana, que havia assolit un gran nivell a l’edat mitjana amb l’obra de Joanot Martorell 
Tirant lo Blanc, havia pràcticament desaparegut i els novel·listes catalans escrivien en castellà. No fou fins al 1862 que es publicà la 
primera novel·la de la Renaixença i estava inspirada en el model de Walter Scott. A partir d’aquí s’inicià un procés de represa de  
la novel·la catalana, l’eix del qual fou la novel·la històrica, en totes les seves variants.
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Amb l’entrada del segle xix, la novel·la europea visqué de 
la mà de Walter Scott un dels moments de més fecunditat 
i renovació del gènere amb la introducció d’un tipus de 
narració que hem anomenat novel·la històrica i que havia 
de tenir una influència decisiva al llarg de gairebé tot el 
segle. Havien escrit novel·les històriques, per exemple, 
Alessandro Manzoni, Fenimore Cooper, Chateaubriand, 
Alfred de Vigny, Victor Hugo, August Flaubert, Alexan-
dre Dumas o Balzac. A Espanya, la novel·la històrica entrà 
de la mà del manresà Ramon López Soler, que publicà el 
1830 Los bandos de Castilla o el caballero del cisne, el prò-
leg de la qual és una reivindicació de W. Scott. Però men-
tre que al món la novel·la era el gènere literari amb més 
empenta, la novel·la catalana seguia en silenci; la tradició 
literària s’havia estroncat, els novel·listes escrivien en cas-
tellà i els lectors llegien en castellà. 

En aquest article abordo el període que va des de 1862 
fins al final de la dictadura de Primo de Rivera, que he di-
vidit en tres períodes. El primer, proposat per Antònia 
Tayadella,1 abraça la novel·la de la Renaixença, va de 1862 
a 1882. Les dues dates són força reveladores: 1862 és l’any 
en què apareix L’Orfeneta de Menargues o Catalunya ago-
nitzant, d’Antoni de Bofarull, la primera novel·la històrica 
catalana; la segona correspon a la publicació de La Papa-
llona, de Narcís Oller, autor amb el qual s’obre un nou pe-
ríode de la novel·la catalana vuitcentista. Es tracta del perío-
de bàsic de la novel·la històrica d’origen romàntic i del 
redreçament de la novel·la catalana, al qual dedicaré més 
espai, lògicament. El segon, conviu amb les tendències del 
realisme i del naturalisme, entre 1882 i 1902, i és anodí en 
relació amb el tema que ens ocupa, i el tercer abraça els 

períodes del Modernisme, el Noucentisme i les avantguar-
des, entre 1902 i 1930, en què la novel·la històrica catalana 
sobreviu anacrònicament amb més pena que vigor.2

Els models europeus en l’aparició  
de la novel·la històrica catalana

Georg Lukács3 ha fet veure que el període que va de 1789 a 
1814 commociona tot Europa i que cal considerar-lo clau 
per a entendre els moviments que s’hi desenvolupen. Pro-
ducte d’aquesta commoció és el fenomen complex del Ro-
manticisme. Aquí només vull destacar-ne dos aspectes 
d’una importància cabdal per a l’estudi de la novel·la histò-
rica. En primer lloc, el despertar de l’esperit nacional que, 
com a conseqüència de la Revolució Francesa i les guerres 
napoleòniques, es produeix a tot Europa. I en segon lloc, i 
també derivat del nou ordre que sorgeix amb la caiguda de 
l’Antic Règim, el que hom ha anomenat l’evasió en el 
temps, la ruptura del Romanticisme amb el present. El 
descobriment o redescobriment per part d’àmplies capes 
de la població de la identitat nacional pròpia troba suport 
per a sostenir-se en el coneixement de la pròpia història i 
en els costums i el folklore. D’altra banda, l’evasió en el 
temps, com a mirada nostàlgica a un passat sentit com a 
segur i millor, i, doncs, com a negació del present; o con-
tràriament, com a afirmació i justificació d’aquest present, 
dóna origen a dues tendències ideològiques en la literatura 
romàntica que coincideixen en el gust per la història.4

Els dos factors ara esmentats condueixen els romàntics 
a interessar-se per la història i especialment per l’edat 
mitjana. En aquest sentit, si és característic dels romàntics 
l’exaltació de l’individu, l’historicisme pot ser considerat 
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com l’exaltació d’aquest «jo» col·lectiu, el jo al quadrat, en 
expressió de Ferreras.5

La novel·la històrica deriva de la mateixa realitat romàn-
tica. Amb un model que combinava la passió per la histò-
ria, el color local en la recreació de costums i les emocions 
fortes, Walter Scott va obtenir un èxit extraordinari. En 
aquest model, més enllà del «color local», el pintoresquis-
me i el retrat de costums, l’eix de la novel·la, cal cercar- 
lo en els comportaments humans de la realitat històrica 
novel·lada. Aquest és l’aspecte central a remarcar. Tanma-
teix les novel·les de Walter Scott contenen també altres ele-
ments l’objectiu dels quals és despertar l’atenció del lector 
i mantenir-lo encuriosit (aventura, intriga, misteri…).  
I aviat tingué evolució: Hugo en remarcà la dimensió so-
cial i s’inclinà obertament vers l’ús de la novel·la com a 
mitjà per a jutjar la realitat; així, a Notre Dame de Paris no 
costa gaire veure-hi el París de 1830 sota les convulsions 
del París del segle xv. Alfred de Vigny és encara molt més 
explícit vers la subjectivització ideològica. En les «Réflexi-
ons sur la vérité dans l’art», pròleg a Cinq-Mars, defensa 
obertament que la novel·la històrica té com a finalitat bus-
car en la història els errors del passat. O, fins i tot, la novel-
la deriva cap als extrems: el que pot il·lustrar Flaubert amb 
Salammbô, ambientada en la Cartago de les guerres púni-
ques, en què ja només es tracta d’una fugida decorativa, 
d’arqueologisme erudit i documentat. O, a l’altre extrem, les 
novel·les sobre les guerres napoleòniques dels Erckmann-
Chatrian, Histoire d’un conscrit de 1813 i Waterloo, en què 
l’exclusió dels personatges històrics, fins i tot com a secun-
daris, i de la història externa deixa pas a la vivència perso-
nal d’un personatge popular. 

També s’observa l’evolució vers un model d’escissió 
entre el present i la història, amb l’accentuació dels ele-
ments més novel·lescos. Notre Dame de Paris, de Victor 
Hugo, a desgrat dels seus valors indiscutibles, marca, se-
gons Maigron,6 l’inici d’aquesta evolució. Després de No-
tre Dame de Paris, que en certa mesura és una novel·la 
pont entre el model de l’escocès i la novel·la d’aventures, la 
novel·la històrica inicia la seva decadència amb un tipus 
de novel·la que negligeix alguns dels principis fonamen-
tals del gènere per a desenvolupar-ne d’altres que en l’es-
cocès eren secundaris. Tot és ja més superficial: els diàlegs 
són vius, però buits, el descriptivisme exterior és excessiu, 
en detriment de la interioritat dels personatges, que que-
den absorbits pel decorat. És, en definitiva, el triomf del 
color i del pintoresquisme d’aquest nou model que acaba-
rà per dominar el panorama novel·lístic a partir dels anys 
cinquanta. M’estic referint a la novel·la d’aventures que 
poden representar Paul Lacroix i, sobretot, Alexandre 
Dumas, en què la història deixa d’atreure l’atenció del 
novel·lista i passa a ser poc més que un decorat, i els perso-
natges es fan més convencionals. L’element essencial és 
ara el manteniment de la intriga al llarg d’una acció varia-
da i cada vegada més complicada, aconseguit gràcies a un 
repertori de recursos tòpics que distorsionen la realitat en 
benefici d’una visió del món dualista i reaccionària, amb 
un fals final feliç.

Tots aquests tipus de novel·la històrica són presents 
quan apareix la novel·la catalana el 1862. Els coneixien els 
nostres escriptors? Entre els historiadors de la literatura 
catalana que s’han acostat al tema, hi ha la convicció que 
els escriptors de la Renaixença tenien una escassa forma-
ció literària. En qualsevol cas, no em sembla discutible 
que havien de conèixer Walter Scott, que ja havia triomfat 
a tot Europa. 

La seva obra va entrar a Espanya durant la dècada dels 
anys vint a través de les pàgines de la revista barcelonina 
El Europeo. Ara bé, remarcada la influència de Walter 
Scott, convé veure també que, quan els novel·listes cata-
lans comencen a escriure novel·la històrica, primer en cas-
tellà i després en català, totes les tendències de la novel·la 
històrica, inclòs el fulletó, havien arribat a Espanya. I, per 
tant, almenys teòricament, tots els models eren disponi-
bles. Segons les informacions de Montesinos i Ferreras7 
sobre les edicions de traduccions al castellà entre 1830 i 
1860, els que obtenen més èxit, juntament amb Scott i ac-
ceptada la influència de Manzoni, són els fulletonistes 
francesos (Dumas, Sue, Soulié). I evidentment no és ca-
sual que els nostres novel·listes, posats a traductors de 
novel·la al castellà, triïn obres d’aquests escriptors. Així, 
per exemple, Antoni de Bofarull va traduir Eugène Sue; 
Joaquim Salarich, Walter Scott i Victor Hugo; Francesc 
Pelagi Briz, Victor Hugo i Alexandre Dumas, i Joaquim 
Riera i Bertran, el Rob-Roy de Walter Scott. 

Ferreras estima que entre 1830 i 1870 es van escriure 
un total de 567 novel·les històriques a Espanya, i calcula 
que entre 1870 i 1900 encara es poden comptar més de 
cent autors d’una o dues novel·les. La xifra és prou demos-
trativa de l’atmosfera procliu a aquest tipus de novel·la al 
llarg de gairebé tot el segle. 

I entre aquests novel·listes en castellà, cal comptar-hi 
els catalans, que sota aquesta influència i amb aquesta 
llengua s’incorporen a la literatura. De primer, amb temes 
diversos, fins i tot directament derivats del mestre,8 però 
ben aviat incorporant la història de Catalunya com a ma-
tèria novel·lable i de seguida amb evidents mostres de sen-
sibilitat renaixentista, per bé que no aconseguissin resol-
dre la contradicció de la llengua. 

Novel·la històrica romàntica en castellà 
a Catalunya (1830-1860) 

Entre els autors catalans de novel·la històrica convé recor-
dar especialment aquells que van escriure novel·la històri-
ca en castellà, sovint de tema català, van impulsar la Re-
naixença i el restabliment dels Jocs Florals i van escriure 
poesia i/o teatre en català, però mai no van fer el pas vers 
el català en novel·la. En recullo alguns casos significatius.

Joan Cortada (1805-1867)9 fou el primer novel·lista que 
d’una manera inequívocament renaixentista incorporà la 
història catalana en la novel·la històrica espanyola.10 Sota 
la influència de Walter Scott, va escriure algunes novel·les 
històriques de tema català en castellà durant la dècada dels 
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anys trenta, com La heredera de Sangumí (1835), Lorenzo 
(1835), El rapto de doña Almodis, hija del conde de Barce-
lona don Berenguer III (1836) o Las revueltas de Cataluña 
o el bastardo de Entenza (1838). Formà part del grup dels 
primers impulsors de la literatura catalana i del restabli-
ment dels Jocs Florals. El 1834, mentre escrivia novel·la 
històrica en castellà, es decidí a usar el català com a llen-
gua literària en la traducció de La fugitiva, de Tommaso 
Grossi, que titulà La noia fugitiva. Ja llavors era conscient 
de la contradicció lingüística en què incorria. I poc més 
tard, en el pròleg de Las revueltas de Cataluña o el bastar-
do de Entenza (1838), assumia plenament la defensa de la 
llengua catalana. Impulsor del primer certamen poètic de 
1841, convocat per l’Academia de Buenas Letras de Barce-
lona, formà part del primer Consistori dels Jocs Florals 
restaurats el 1859 i es mantingué vinculat a la institució 
fins a la mort. I els seus articles publicats l’any 1858 a les 
pàgines d’El Telégrafo, que després van ser recollits en vo-
lum sota el títol Cataluña y los catalanes (1860), contenen 
una reivindicació clara del particularisme català.

Un cas semblant, especialment significatiu en relació 
amb la Renaixença al País Valencià, és el de Vicent Boix 
(1813-1880).11 Romàntic liberal valencià i amic de Víctor 
Balaguer, va escriure a partir de 1850 poesia en català amb 
el pseudònim «El Trobador del Túria». El 1877 va ser 
mantenidor dels Jocs Florals. Des del seu liberalisme polí-
tic, va deixar sentir ben aviat la seva veu amb tons regio-
nalistes i anticentralistes, tot mantenint una actitud deci-
didament antijacobina. Malgrat això, tot i que incorporà 
la història de València en novel·les com El encubierto de 
Valencia (1852) o La campana de la Unión (1866), tota la 
seva producció literària i intel·lectual fou en castellà. El ca-
talà va restar clos al racó sentimental de la poesia. 

Joan Illas i Vidal (1819-1876), tot i que només va es-
criure una novel·la, és un altre dels homes que exemplifi-
quen la contradicció entre la Renaixença i la novel·la cata-
lana. Advocat i economista, el 1840 va publicar una 
novel·la històrica en llengua castellana titulada Enrique y 
Mercedes, centrada en el setge de Barcelona durant la 
Guerra de Successió. Segons pròpia confessió, la novel·la 
obeïa a un sentiment patriòtic de marcat signe renaixen-
tista, desvetllat per la impressió que li havia causat la lec-
tura d’una novel·la en què eren injuriats els vigatans de 
1714. D’altra banda, en escriure-la, ja era prou conscient 
de la contradicció lingüística en què incorria. La seva pre-
ocupació per la llengua el duria més tard a escriure una 
gramàtica catalana. A més, el 1862 va ser el president del 
Consistori dels Jocs Florals d’aquell any, que, val la pena 
recordar-ho, va convocar per primera vegada un premi 
per a la prosa catalana i va reprendre la idea de crear una 
comissió que dugués a terme la regularització ortogràfica 
del català.12 D’altra banda, i des d’una òptica econòmica 
proteccionista, ha estat considerat com un dels primers 
defensors del «particularisme» amb el treball que publicà 
el 1855 (Cataluña y España), que venia a ser-ne una justi-
ficació i que ha estat considerat una important fita en la 
progressió de les idees catalanistes.

Més significatiu és el cas de Víctor Balaguer (1824-1901),13 
autor prolífic i polític liberal, que va escriure gairebé de 
tot. El seu paper en l’impuls i la consolidació de la Renai-
xença és prou conegut: recopilador de l’antologia Los tro-
badors moderns el 1859, formava part, com Cortada, del 
primer nucli impulsor i del primer consistori dels Jocs 
Florals restaurats, institució a la qual es mantingué vin-
culat tota la vida. Víctor Balaguer va ser també escriptor 
en castellà: narrador de llegendes i tradicions històriques 
i novel·lista. Als vint anys va publicar la seva primera 
novel·la històrica, Cinco venganzas en una (1844), i conti-
nuà: La Guzla del cedro o los Amogávares en Oriente 
(1849), El doncel de la reina (sobre Hug d’Entença, 1850), 
La espada del muerto (1850), El del capuz colorado 
(1850), La damisela del castillo (1850), El anciano de Fa-
vencia (escrita entre 1848 i 1852, sobre la vida de sant Pa-
cià) o Don Juan de Serrallonga (1858) i la seva continua-
ció La bandera de la muerte (1859, acabada per Antoni 
Altadill), que fou l’última. Tenint en compte la seva acti-
tud i els propòsits reiteradament exposats per ell mateix, 
no té res d’estrany que la temàtica històrica catalana hi 
sigui present i que les dues últimes novel·les es convertei-
xin en un vehicle d’exposició. Així, el bandoler Joan de 
Serrallonga és convertit, en una versió llegendària de cla-
ra concepció romàntica, en una víctima de la maquinària 
del poder castellanitzador.

Víctor Balaguer, que usà el català per a la poesia i, a 
partir de 1858, també per al teatre, no l’utilitzà mai per a la 
novel·la. 

L’últim cas que prenc en consideració és Manuel Ange-
lon (1831-1889),14 que el 2 de març de 1856 havia estrenat 
La Verge de les Mercès, obra que ha estat tradicionalment 
considerada el primer drama romàntic escrit en català; és 
un escriptor també estretament lligat a la Renaixença. A 
banda d’obrir l’escena catalana al teatre, diguem-ne, seri-
ós, amb l’obra esmentada, la seva poesia de caràcter histò-
ric Agravis y venjansas figurava a l’antologia de Balaguer 
Los trovadors moderns (1859) i aquest mateix any consta-
va inscrit al cos d’adjunts dels primers Jocs Florals restau-
rats, amb els quals mai no deixà d’estar relacionat. En ca-
talà va escriure també teatre i fins i tot llibrets de sarsuela. 
No obstant això, l’activitat literària fonamental de Manuel 
Angelon fou la novel·la, sembla que amb força èxit durant 
els anys seixanta i setanta, que no va escriure mai en cata-
là. El que interessa ara és destacar-ne la simultaneïtat 
temporal: poc després d’estrenar La Verge de les Mercès, 
pels volts de 1858, dirigia la col·lecció «Crímenes céle-
bres», a imitació dels «Crimes célèbres» d’Alexandre Du-
mas, i inaugurava una tendència de la novel·la de fulletó a 
Espanya; i al mateix temps, tot plegat molt poc abans de la 
restauració dels Jocs Florals, publicava dues novel·les, 
l’una continuació de l’altra, l’acció de les quals situava a la 
Catalunya del segle xvii i que, tot i ser escrites en castellà, 
han estat considerades com a detonants de l’aparició de la 
novel·la històrica en català i en la base de L’orfeneta de Me-
nargues de Bofarull: Un Corpus de sangre o los fueros de 
Cataluña (1857) i El Pendón de santa Eulalia o los fueros 
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de Cataluña (1858). Tanmateix, Manuel Angelon, com 
tants d’altres, féu poesia i, sobretot, teatre en català, però 
en novel·la va utilitzar el castellà. 

També van escriure novel·la històrica de tema català en 
castellà Pau Piferrer, El castillo de Monsoliu (1837); Pere 
Mata, El idiota o los trabucaires del Pirineo (1856), i, amb 
el pseudònim Garci-Sánchez del Pinar,15 La campana del 
terror o las vísperas Sicilianas (1857); Narcís D. Ametller i 
Cabrera, El monje gris o catalanes y aragoneses en Oriente 
(1863), o J. Hernández del Mas, El último suplicio de las 
libertades catalanas (1858). D’altra banda, la història de 
Catalunya és també incorporada a la novel·la per autors 
no catalans. N’és una mostra el prolífic Fernández y Gon-
zález amb Las cuatro barras de sangre (1858). 

Fins als anys seixanta, la novel·la a Catalunya s’havia es-
crit en castellà seguint els diversos models. A partir 
d’aquest moment, però, la novel·la històrica serà en català.

La novel·la històrica catalana entre 1862  
i 1882

Una visió general
El 1862, el Consistori dels Jocs Florals acollí per primera 
vegada un premi per a obres en prosa patrocinat per l’Ate-
neu Català. Però els novel·listes catalans en llengua castella-
na, fins i tot els més vinculats als Jocs, no en van tenir cap 
temptació. D’aquesta primera convocatòria, tot i que no 
s’hi presentà cap novel·la, interessa destacar-ne dos aspec-
tes. El primer: tres dels set membres del Consistori eren au-
tors de novel·la històrica en castellà, Joan Illas i Vidal, Víc-
tor Balaguer i Manuel Angelon. I el segon: per què en crear 
el premi no el van convocar directament per a la novel·la i 
van optar per un gènere menor com la narració i la llegen-
da? Es fa difícil presumir què van pensar. És possible que 
pensessin que el paper dels Jocs era un altre: la poesia. Val 
la pena recordar que els premis oferts pels Jocs als treballs 
en prosa no van ser mai convocats pel Consistori, sinó per 
altres entitats i sempre com a premis extraordinaris. 

Aquesta primera convocatòria de 1862 no va donar una 
novel·la, però la seva existència, lligada a la presència de 
novel·listes i potser sota la seva influència, indica que la 
qüestió estava plantejada. I més que plantejada: almenys un 
dels impulsors del moviment i dels Jocs Florals s’havia de-
cidit a posar-hi remei. En efecte, poc després de la celebra-
ció dels Jocs, el mes de juny d’aquell 1862, sortia a les pàgi-
nes del Diario de Barcelona l’anunci de la publicació de 
L’orfeneta de Menargues.16 Apareixia la primera novel·la 
catalana des de l’edat mitjana. I era una novel·la històrica. 

Amb tot, l’aparició d’aquesta novel·la, la més llarga i la 
millor del període, i malgrat l’èxit que sembla que va asso-
lir, no va significar l’arrencada del gènere i el silenci més 
absolut va ser l’únic que es va sentir durant els quatre anys 
següents. Cap dels novel·listes coneguts va sentir-se esti-
mulat a canviar de llengua. I cap novel·lista nou s’hi va in-
corporar immediatament. En deu anys, la Renaixença no-
més va donar dues novel·les històriques: L’orfeneta de 

Menargues (Bofarull, 1862) i la Història d’un pagès (Riera 
i Bertran, 1869). Tot amb tot, val a dir que la paralització 
de la vida literària sembla que era molt més general.17 

La represa de la novel·la catalana, de la mà de la novel·la 
històrica, es desenvolupa en dues etapes prou diferencia-
des. Una de primera, a partir de 1862, marcada per l’in-
tent dels Jocs d’estimular la narrativa catalana. La crida, 
però, és tímida i, de fet, l’Ateneu no convocarà explícita-
ment un premi de novel·la fins al 1869 i serà de novel·la 
històrica, tot limitant el temps al període 1714-1808 i em-
fatitzant, en tant que element essencial, el retrat de cos-
tums de l’època. En aquest sentit, la dècada dels seixanta 
és un fracàs per al gènere (en total, només es publiquen 
tres novel·les més una altra d’inacabada, dues de les quals 
històriques) i, quant al paper dels Jocs en la seva represa, 
d’aquestes quatre, només dues obeeixen al seu estímul di-
recte, i en resta al marge la més important, L’orfeneta. 18

La segona etapa es desenvolupa durant la dècada dels 
anys setanta i dintre dels estrets límits en què ens movem 
permet parlar de recuperació, lenta però contínua, amb la 
publicació de quinze novel·les, nou de les quals històri-
ques, més una d’inacabada, també històrica, i setze novel-
letes, quatre de les quals històriques.19 Cal remarcar que 
cap dels autors catalans de novel·la en llengua castellana hi 
va contribuir. 

Aquests vint anys constitueixen un primer període de 
la novel·la catalana moderna. Un període de recuperació 
lenta i difícil, discontínua, desorientada i de poca volada 
literària, que no aconseguí una producció regular d’un 
cert gruix ni, en el cas de la novel·la històrica, una novel·la 
que el salvés de l’oblit. Però si això és cert, i els seus matei-
xos protagonistes en tenien prou consciència, també és 
veritat que aquestes obres posaren les bases per a resoldre 
els problemes amb què s’hagué d’enfrontar i donaren im-
puls als narradors del període següent.

Vista la situació del conreu literari del moment, la 
novel·la històrica hagué d’enfrontar-se a problemes de 
gran abast,20 que es poden resumir així: falta de tradició i 
d’ambient literari, impossibilitat de professionalització 
(amb el que això comporta en relació amb el trinomi au-
tor-públic-editor) i falta d’una crítica madura i eficaç; i, és 
clar, descobrir la llengua catalana per a la prosa i en con-
cret per a la novel·la, i treballar-la per tal de convertir-la en 
un instrument útil per a qualsevol forma literària. Amb 
tot, hi ha un fet que no podem passar per alt: que els au-
tors que van escriure novel·la en castellà només ho van fer 
en castellà, i els que en van escriure en català només ho 
van fer en aquesta llengua. Aquest fet no pot ser conside-
rat casual; al contrari, sembla definidor. De la mateixa 
manera que també sembla clar que la tria de la llengua 
correspon a grups d’edat, amb totes les excepcions que 
calgui. Sense entrar en el terreny sempre relliscós i poc 
productiu dels models generacionals, convé fixar-se que, 
el conreu de la novel·la catalana, el porten a terme els au-
tors que apareixen a partir de la restauració dels Jocs Flo-
rals i tenen llavors com a màxim vint anys. Partint de la 
classificació dels moviments intel·lectuals del segle xix es-
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tablerta per Vicens Vives,21 sembla que les anomenades 
generacions romàntica i floralesca, que creen les bases del 
desvetllament i la posterior consolidació del moviment, 
només van aspirar a la poesia i al teatre, fonamentalment 
per la pròpia consideració del que havia de ser la Renai-
xença, la desorientació en relació amb la novel·la i la des-
confiança ideològica (moral) vers el gènere, que només va 
saber superar Bofarull; i que són els homes de les genera-
cions posteriors els que fan el pas cap a la novel·la en cata-
là, tot aprofitant l’ambient literari creat per aquells.

Hi ha un últim fet que vull constatar. A partir de mitjan 
seixanta, la novel·la és en català. Els novel·listes anteriors 
en castellà callen i no en surten de nous, significativa-
ment. És un signe de normalitat.

Hi ha encara una altra qüestió a remarcar. Ferreras22 ha 
estudiat les tendències de la novel·la històrica des del mo-
del d’origen romàntic de Walter Scott fins al fulletó aven-
turer i n’ha fixat la cronologia per a la novel·la espanyola. 
Segons aquesta anàlisi, les tendències bàsiques són tres, 
que resumeixo molt esquemàticament: la novel·la històri-
ca d’origen romàntic, apareguda cap a l’any 1830 i desen-
volupada fins a la dècada 1840-1850, que es caracteritza 
per la ruptura de l’heroi romàntic amb el món. El seus dos 
elements essencials són la creació d’un món novel·lesc ba-
sat en la història més o menys idealitzada, que mediatitza 
els personatges, i el fet de ser una novel·la de personatge 
que expressa la seva desesperació i la falta de destí en la 
societat. La segona, la novel·la històrica d’aventures, apa-
reguda durant la dècada 1840-1850 i vigent fins al 1860, 
aproximadament, que es caracteritza per la desaparició de 
l’heroi romàntic, en el sentit que aquí el protagonista tro-
ba el seu destí al final de la novel·la. La ruptura de l’heroi 
romàntic amb el món ha estat substituïda per la peripècia 
aventurera, però es conserva l’univers històric. D’altra 
banda, durant aquest període, la novel·la es polititza i apa-
reix el que Ferreras anomena la novel·la regional, que cor-
respon a les novel·les en castellà de tema català que he es-
mentat més amunt. I la tercera, la novel·la d’aventures 
històriques, apareguda també durant la dècada 1840-
1850, que acaba per dominar totes les tendències a partir 
de 1860. En aquest tipus de novel·la no solament ha desa-
paregut l’heroi romàntic, aquí estereotipat, simple i sovint 
sense sentit, sinó també l’univers històric: la història és 
poca cosa més que un decorat. Resta només l’acumulació 
d’aventures i intrigues. 

La novel·la històrica catalana apareix just en el període 
en què, si bé l’ombra patriarcal de Walter Scott conserva 
un prestigi reconegut, dominen el panorama els fulleto-
nistes francesos i, derivats d’ells, els espanyols com Fer-
nández y González, y Pérez Escrich, amb la presència no 
menyspreable d’alguns autors catalans com Angelon i Al-
tadill. 

Quan el 1862 apareix L’orfeneta de Menargues, la novel-
la de fulletó acaparava d’una manera gairebé absoluta la 
producció novel·lística i, sobretot, l’èxit popular. Així, el 
moralisme de l’època i l’historicisme, més el convencio-
nalisme literari de les novel·les de fulletó, presideixen 

l’aparició de la novel·la històrica catalana. Cal afegir-hi 
encara un altre element, també implícit en el model de 
Walter Scott: el color local, lligat com la història a l’impuls 
restauracionista de la Renaixença i a la nacionalització de 
la novel·la històrica, i, en definitiva, a un esperit catalanis-
ta més o menys polític. D’aquesta manera, si les primeres 
mostres literàries de Bofarull ja contenen l’amor a Catalu-
nya i l’afició romàntica per la pròpia història i els costums, 
malgrat la pròpia consciència de la contradicció que su-
posava escriure en castellà,23 en L’orfeneta, ja a la dècada 
dels anys seixanta, la consciència de la necessitat de retro-
bament de la identitat nacional catalana ja és una idea 
intel·lectualment sòlida i la història i l’activitat literària 
esdevenen un instrument útil. I és possiblement aquesta 
solidesa el que explica que resolgui el tema de la llengua 
en favor del català, com el pròleg de la novel·la deixa ben 
patent. Per això, Tubino obria la caixa dels trons contra 
Bofarull (i contra Briz), les novel·les dels quals considera-
va inequívocament inspirades amb una finalitat política, i 
els acusava d’haver instrumentalitzat la història i de voler 
despertar entre catalans i castellans odis injustificats i as-
piracions forassenyades.24 

En tot cas, a la fi de la dècada dels seixanta es pot detec-
tar un allunyament irreversible de l’edat mitjana i un 
acostament als temps moderns, i també l’aparició del cos-
tumisme fonamentalment rural en la novel·la històrica. 
Historicisme i ruralisme esdevenen inseparables. Aquest 
és el model que a partir dels anys setanta s’imposa d’una 
manera clara en contraposició amb l’abundant novel·la de 
fulletó de tipus francès escrita en castellà.

Les novel·les històriques. 1862-1882
L’orfeneta de Menargues o Catalunya agonitzant,25 d’An-
toni de Bofarull,26 es degué començar a publicar molt poc 
temps després de l’aparició de l’anunci al Diario de Barce-
lona del diumenge 8 de juny. Ajustada als patrons de 
l’època, seguint el model de Walter Scott i Alessandro 
Manzoni,27 desenvolupa dos fils argumentals que es des-
cabdellen en paral·lel. L’un és de caràcter històric, mentre 
que l’altre és pròpiament de ficció. Aquesta estructura 
dual no aconsegueix fondre’s en un tot homogeni, si bé 
Bofarull mostra una notable habilitat en conduir les dues 
trames. El fil històric arrenca a principi del segle xv i 
abraça els tres últims anys del regnat de Ferran I. En 
aquesta trama, els dos personatges centrals són el rei Fer-
ran I i el conseller de Barcelona mossèn Joan Fivaller, i 
s’hi formulen dues idees fonamentals. En primer lloc, que 
l’origen de la decadència de Catalunya cal cercar-lo en la 
injusta decisió del Compromís de Casp, que decidí en fa-
vor de Ferran d’Antequera i contra el comte d’Urgell, 
amb la introducció a Catalunya d’un monarca castellà. I 
en segon lloc, l’exaltació del caràcter nacional català, vist a 
través del cant sentimental i polític de les glòries passades 
i, sobretot, en la valoració del caràcter català, lleial al rei i 
ferm en la defensa del compliment de la llei i de les seves 
institucions i llibertats; una mentalitat que topa amb la 
superba i aristocràtica del rei castellà, acostumat a l’auto-
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ritarisme, i que té el seu punt culminant en l’episodi del 
vectigal de la carn (cap. xxx a xxxiv), en què el rei pretén 
eludir el pagament de l’impost. Un discurs ideològic que 
Bofarull havia assumit molt abans.28

El fil més pròpiament novel·lesc, sobre la base d’un 
triangle, gira a l’entorn de la figura de l’òrfena Blanqueta, 
els seus amors contrariats amb el Guillemet pel donzell de 
Puimoren i el final inevitablement feliç. El motiu central 
de l’orfenesa també havia estat tractat per Bofarull un any 
abans que aparegués la novel·la, en participar als Jocs Flo-
rals amb una composició en vers titulada «La pobra orfe-
neta»,29 amb abundants coincidències d’elements literaris 
entre el poema i la novel·la. 

Set anys després, el 1869, veia la llum la segona novel·la 
de la Reinaxença, també històrica: Història d’un pagès, de 
Joaquim Riera i Bertran. Era la primera obra sortida di-
rectament de la convocatòria del premi de l’Ateneu als 
Jocs Florals, en què va ser distingida amb un accèssit. 

Joaquim Riera i Bertran (Girona, 1848-1924)30 estigué 
sempre vinculat als Jocs Florals. Narrada en forma auto-
biogràfica, Història d’un pagès està ambientada en la 
Guerra del Rosselló, a finals del segle xviii, seguint el mo-
del de les novel·les dels Erckmann-Chatrian, sobretot la 
seva Histoire d’un conscrit de 1813. Tanmateix Riera hi 
incorpora el ruralisme essencialista i idealitzat del catala-
nisme conservador, que cercava en el món rural l’essència 
espiritual de Catalunya, i la història es converteix en un 
decorat i en un pretext. A Història d’un pagès, el senti-
ment catalanista hi és al marge de l’acció i amb una inten-
ció didàctica evident, adreçada al lector. 

Història d’un pagès marca la ruptura amb el model típi-
cament derivat de Walter Scott i amb el medievalisme 
predominant fins llavors a la Renaixença, especialment en 
poesia i teatre, alhora que introdueix el pairalisme rural 
de base costumista i esmussa la reivindicació catalanista, 
tot convertint-la en una expansió sentimental, i transfor-
mant la història en un decorat no mediatitzador. 

Després que l’any 1870 el premi de l’Ateneu a la millor 
novel·la històrica quedés desert i que en el següent no s’hi 
presentés cap novel·la, l’any 1872 marca l’inici d’un nou 
període en què la novel·la catalana inicia una lenta però 
inequívoca represa. Aquell any no solament es van pre-
sentar novel·les al premi, sinó que el jurat, si bé no el va 
atorgar, va distingir-ne tres amb un accèssit; totes tres 
eren novel·les històriques. Lo coronel d’Anjou, de Francesc 
Pelai Briz, 31 n’era una. I, com ja va destacar Maurici Ser-
rahima, la millor de totes tres. 

Francesc Pelai Briz (1839-1889)32 tenia només vint 
anys quan es van restaurar els Jocs Florals i, no obstant 
això, l’hi trobem vinculat ja des d’aquesta primera convo-
catòria. Com a autor va produir una obra abundant en 
prosa i en vers que abraça tots els gèneres. 

Lo coronel d’Anjou és una novel·la simple, però de tra-
ma embolicada, posada al servei de l’entreteniment i pre-
text perquè Briz jutgi el passat històric. L’acció transcorre 
a l’entorn de l’11 de setembre de 1714, un marc històric 
que si políticament permet les intromissions de l’autor, 

novel·lísticament no va més enllà de ser un decorat. La 
novel·la, però, no va passar desapercebuda i va exhaurir-se 
en poc més d’un any.33 I immediatament va ser objecte de 
crítica i Tubino,34 des d’una posició ideològica contrària a 
la de Briz, la jutjà severament. Tubino, igual que en L’orfe-
neta de Menargues, veia en Lo coronel d’Anjou una obra 
feta amb finalitat política, tergiversadora de la història, 
introductora de discòrdies i odis entre els espanyols. En 
realitat, Lo coronel d’Anjou inaugurava a Catalunya un 
nou model de novel·la històrica molt allunyat del de Wal-
ter Scott i del del ruralisme pairalista. Som davant d’una 
novel·la de gènere a imitació de la novel·la d’aventures his-
tòriques d’Alexandre Dumas, construïda a partir d’un ar-
gument molt senzill que gira a l’entorn d’una venjança i 
d’una història d’amor, en principi impossible. I represen-
ta, des de la perspectiva historiogràfica de la literatura, un 
nou tipus de novel·la històrica en el migrat panorama de la 
novel·la catalana. I una novel·la, malgrat els tòpics del gè-
nere al qual cal adscriure-la i els seus defectes, correcta i 
acceptable. 

Les òrfenes de mare és un altre dels accèssits al premi de 
l’Ateneu de 1872. El seu autor, el manresà Josep d’Argu-
llol (1839-1886),35 és autor de diverses narracions breus 
de caràcter costumista, conservador i moralitzant i de tres 
narracions més extenses. 

Les òrfenes de mare, com Lo coronel d’Anjou, sembla 
feta expressament per a ser presentada al premi i satisfer 
el Consistori i l’Ateneu, que havia limitat el temps històric 
i no admetia situacions anteriors al segle xviii, i posava 
un èmfasi especial en la necessitat que la novel·la fos un 
retrat de costums. Situada a Manresa entre els anys 1804 i 
1808, és una narració senzillíssima, gairebé sense argu-
ment i amb uns pocs personatges que amb prou feines ar-
riben a figures i només són representació de diferents ma-
neres de jutjar les conseqüències de la Revolució Francesa. 
És sobretot l’apologia nostàlgica del passat des d’una òpti-
ca conservadora.

Dos anys després, un autor teatral ben conegut va 
temptejar el gènere de fulletó amb L’any trenta-cinc, una 
novel·la que havia de ser publicada a les pàgines de La Re-
naixensa, però que restà inacabada i només en coneixem 
quatre capítols.36 

L’any trenta-cinc se centra en els coneguts episodis an-
ticlericals que es visqueren especialment a Barcelona el 23 
i el 25 de juliol d’aquest any, en què transcorre la part de la 
novel·la que coneixem, dins el marc de la Primera Guerra 
Carlina que esclatà a la mort de Ferran VII. Poc és el que 
es pot dir d’aquestes escasses pàgines, en les quals no es 
passa de presentar i caracteritzar els personatges. Sembla 
que la narració havia de ser una paròdia de les novel·les de 
gènere, a partir d’un atac als carlins en to caricaturesc i, en 
definitiva, potser, una defensa de la Restauració, i en la 
qual Frederic Soler no havia d’estalviar l’ús paròdic dels 
recursos de la literatura de fulletó.

L’any 1876 va publicar-se Lo Rector de Vallfogona,37 
una vindicació de la figura de Vicenç Garcia, poeta del 
segle xvii. El rector hi és vist com un home pietós i un 
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excel·lent poeta seriós; la imatge que ens n’ha arribat és 
falsa i ha estat deliberadament tergiversada per l’enveja 
d’alguns dels seus contemporanis. Quant a la biografia 
del personatge,38 Feliu i Codina segueix l’únic que en la 
seva època podia seguir: la tradició llegendària. I el perío-
de històric es dilueix tant que gairebé desapareix. El prin-
cipal defecte de la novel·la és haver convertit el rector de 
Vallfogona en un heroi romàntic, víctima d’una obsessi-
va persecució, i oferir-nos-el en una novel·la correcta, 
però inconsistent i excessivament melodramàtica, que 
beu sobretot del fulletó. 

L’any següent va veure la llum Lo caragirat (1877),39 el 
tercer accèssit dels Jocs Florals de 1872. Josep Martí i Fol-
guera (1850-1929)40 tenia només vint anys quan va escriu-
re aquesta obra, i és la seva única novel·la. Incorporat a la 
Renaixença, fou un participant habitual dels Jocs Florals.

Lo caragirat és una novel·la elemental i alhora extrema 
quant a l’argument i als personatges, però senzilla i ingè-
nua, sovint sentimental i alguna volta pròxima a la trucu-
lència. El resultat és una narració que, si no és gaire sòlida 
i en alguns moments tendeix a l’ensopiment, està desen-
volupada amb una correcció i una voluntat literàries re-
marcables en el context en què es produeix. 

Lo caragirat transcorre al Camp de Tarragona, entre 
l’agost de 1810 i l’estiu de 1811, i se centra en l’assalt de les 
tropes napoleòniques a la ciutat de Tarragona durant la 
Guerra de la Independència. I l’argument es redueix a una 
història d’amors no correspostos. D’altra banda, la novel-
la està construïda amb tres elements compositius juxta-
posats, els mateixos de la Història d’un pagès: el fulletó, en 
el disseny de la història i dels personatges; el ruralisme 
idealitzat i la història, el tractament de la qual és nou en 
relació amb les novel·les fins ara vistes. Aquí no s’interpre-
ta la història com a L’orfeneta, ni es converteix en una ex-
cusa per al judici polític al marge de l’acció narrativa com 
a Història d’un pagès o a Lo coronel d’Anjou, cadascuna a 
la seva manera, ni tampoc és un simple marc referencial 
com a Les òrfenes de mare o l’excusa gairebé ni decorativa 
per recrear un personatge com a Lo Rector de Vallfogona. 
A Lo caragirat, la història ocupa un paper impossible 
d’obviar, a desgrat de la seva escassa funcionalitat novel-
lística. Martí i Folguera, com tants d’altres, no va saber 
fondre la història amb la vida dels seus personatges, però 
no va renunciar a la narració de l’episodi històric en el 
qual els va situar. 

El mateix any es publicà La guerra (1877), tercera i últi-
ma novel·la de Josep d’Argullol, i malgrat que suposa un 
avanç en relació amb les anteriors, respon a la mateixa 
concepció ideològica i literària que ha estat exposada en 
parlar de Les òrfenes de mare.41 

La guerra, situada al pla de Bages durant la Tercera 
Guerra Carlina, és, quant a la intenció, una novel·la políti-
ca i, quant a la literatura, una acumulació de quadres més 
aviat breus lligats per un petit i irrellevant fil argumental 
amb uns pocs personatges molt esquemàtics, bastit sobre 
la juxtaposició d’escenes. 

Vigatans i botiflers (1878) és la novel·la de l’única dona 

entre els autors de novel·la històrica: Maria de Bell-lloch, 
pseudònim de Pilar Maspons i Labrós (1841-1907). Mal-
grat algun volum de poesia i Vigatans i botiflers, la seva 
activitat literària fou fonamentalment de tipus folklòric, 
especialment amb la recreació de llegendes i rondalles.42 

Vigatans i botiflers,43 ambientada durant la Guerra de 
Successió, és sobretot una novel·la feta amb una finalitat 
patriòtica no dissimulada. I per fer-la trià un model que 
coneixia prou bé i que encara triomfava entre el públic ar-
reu: el de la novel·la d’aventures històriques d’Alexandre 
Dumas, només lleugerament adaptat a les seves pròpies 
capacitats i preferències amb la incorporació del costu-
misme rural idealitzat i, lligat a aquest, el gust pel detall 
folklòric. D’acord amb aquest model, la història no passa 
de ser un decorat ambientador, però, seguint en això Briz, 
es converteix en el motiu central d’un discurs d’autor de 
caire patriòtic. Des de posicions adverses, Tubino liquidà 
tot comentari de la novel·la amb un paràgraf breu, però 
transparent: «Los respetos que nos inspira el bello sexo, 
védanos decir nuestro parecer sobre el espíritu que ha 
dictado esta novela histórico-política.»44 Tanmateix, a 
desgrat de la dimensió historicopatriòtica i la folklorico-
costumista, el component que domina la narració és el de 
l’aventura, construïda amb els mecanismes del fulletó en 
l’argument i el disseny dels personatges i en la mecànica 
de la novel·la, que incorpora gairebé tots els recursos ima-
ginables per a atrapar el lector: persecucions, misteris, ca-
sualitats, castells enrunats, passadissos secrets, fantasmes, 
ànimes en pena, orfes, amors impossibles, triangles amo-
rosos, enganys… i un final consolador. 

I gairebé a punt d’acabar el període que estem veient, 
disset anys després de la publicació de L’orfeneta, trobem 
per única vegada una novel·la, Lo castell de Sabassona 
(1879), el marc històric de la qual torna a ser l’edat mitja-
na. Joaquim Salarich (1816-1884)45 va començar l’activi-
tat literària en castellà a partir de l’any 1841. La seva obra 
en català, narrativament i fonamentalment de caràcter 
històric, s’inicià tardanament a partir dels anys setanta, 
quan Salarich s’acostava als seixanta anys, i consta d’algu-
nes narracions breus, algunes de les quals són traduccions 
de les que havia escrit en castellà, i d’una novel·la: Lo cas-
tell de Sabassona.46 

Les seves narracions recullen l’atmosfera inicial de la 
novel·la històrica sota l’impuls directe de Walter Scott. 
Tanmateix no en són més que un pàl·lid reflex. Del model 
de Walter Scott, Salarich en recull exclusivament una 
imatge romàntica i el gust pel detall erudit. Salarich ab-
sorbeix allò més extern de les novel·les de Walter Scott, 
juntament amb la utilització dels secrets i els misteris ar-
gumentals, potser també derivats d’aquell, però passats ja 
pel fulletó i per la novel·la històrica arqueològica posterior 
a Scott, amb l’emfatització de l’escenografia d’una edat 
mitjana plena de cavallers romàntics i la reconstrucció 
erudita i tothora justificada documentalment. El resultat 
novel·lístic és, però, insignificant. 

El període que anem veient, el tanquen l’any 1880 dues 
novel·les: Cor i sang i Lo Bruc.
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Durant la dècada dels anys setanta, mentre la novel·la 
històrica anava fent camí, havia fet eclosió imparable-
ment la narrativa costumista, alhora que es demanava 
cada cop amb més insistència l’allunyament de l’histori-
cisme i de les tècniques del fulletó. Cor i sang, apareguda 
en aquest context, pot ser considerada l’intent de Careta i 
Vidal, frustrat per les seves pròpies limitacions, de po-
sar-se al dia encara des de la novel·la històrica. 

Antoni Careta i Vidal (1834-1924), que s’incorporà a la 
Renaixença a mitjan anys seixanta, és sobretot un narra-
dor costumista. Vinculat a la Renaixença a partir de 1875, 
la seva obra literària està formada bàsicament per narra-
cions breus, quadres de costums i novel·letes. Cor i sang, 
premiada en el certamen de Lo Gay Saber de l’any 1880, 
en les pàgines del qual va ser publicada,47 és la seva única 
novel·la històrica. Ambientada a Barcelona, l’acció trans-
corre entre febrer de 1807 i març de 1814, durant la Guer-
ra de la Independència, per bé que l’epíleg situa el final de 
la novel·la l’any 1835, durant la Primera Guerra Carlina. A 
desgrat d’aquesta situació cronològica, l’objecte de la 
novel·la no és la guerra, sinó una senzilla història d’amors 
contrariats per la diferent posició social, amb final feliç. 
Pel perfil dels personatges i pel disseny inicial de la histò-
ria, Cor i sang és una novel·la en la línia de les que hem 
anat veient, provinent, sobretot, del fulletó. Però Careta i 
Vidal no és un fulletonista i, en realitat, ens ofereix una 
novel·la sentimental amb una intriga molt lleugera, sense 
gaires complicacions i amb algun cop d’efecte gratuït. 
Quant a la història, la Guerra de la Independència no in-
tervé en la vida dels personatges. Hi ha encara un fet que 
no ha de passar desapercebut: Cor i sang ens ofereix una 
ambientació de tipus costumista de la vida barcelonina de 
l’època, que aporta la novetat d’allunyar-se del ruralisme. 

Lo Bruc (1880), l’última novel·la històrica del període i 
la tercera i darrera novel·la de Josep Feliu i Codina,48 fou 
una de les novel·les anunciades per a formar part de la Bi-
blioteca Catalana Il·lustrada; això no obstant, ja no hi fou 
publicada i aparegué en el fulletó de La Renaixença. 

Lo Bruc respon encara al plantejament general del que 
havia de ser la col·lecció, en un intent de novel·la popular 
amb certes pretensions: en aquesta novel·la, el bandeja-
ment de l’efectisme melodramàtic i de la truculència és 
conscient i deliberat, i hi és evident la voluntat de fer una 
narració versemblant i amb uns personatges creïbles. 
S’obre amb un capítol introductori, a manera de justifica-
ció literària, en què un narrador interposat ens explica 
que la història que seguirà és la relació que el mateix tim-
baler de la batalla del Bruc contra els francesos (1808) li 
féu. El narrador real de la novel·la serà, doncs, el timbaler. 
En realitat, ens trobem davant d’una novel·la en què els 
fets històrics del Bruc esdevenen, si bé lligats en l’argu-
ment, secundaris. I aquest és al meu entendre el seu en-
cert principal, ja que l’argument va molt més enllà i no és 
pròpiament la guerra el seu nucli essencial. Feliu i Codina 
va saber evitar la temptació fàcil de deixar-se endur per la 
història i la llegenda, amanida convenientment amb els 
recursos habituals del fulletó que ja havia utilitzat a La 

dida o a Lo Rector de Vallfogona, i ens ofereix, en canvi, 
una història trista d’amor i d’amistat en què el timbaler, si 
bé és lògicament el protagonista del conegut episodi, no 
és l’heroi llegendari, sinó un jovenet enfrontat a un con-
flicte personal, familiar i humà. 

Lo Bruc té, doncs, un plantejament nou en relació amb 
tota la novel·la històrica catalana. En aquest cas, i és l’únic 
de la novel·la històrica catalana, la història es trava amb 
l’argument fins al punt de determinar el comportament 
dels personatges, en ser l’origen del conflicte. D’altra ban-
da, i en la mateixa línia del que acabo d’apuntar, Lo Bruc 
tampoc no respon a l’ús patriòtic de la novel·la, en el sentit 
catalanista. I això malgrat que el mateix any de la seva pu-
blicació Feliu i Codina insistia encara en la vella idea que 
la literatura havia d’ajudar a l’exaltació del patriotisme, en 
un discurs llegit a l’Ateneu Barcelonès.49 A Lo Bruc, la pà-
tria és sempre Espanya. 

Feliu i Codina fou el novel·lista més conscient, més 
constant, més ambiciós i més professional dels que hem 
vist. I Lo Bruc, una novel·la que, sense ser cap obra ex-
traordinària, està escrita amb una sobrietat i una habilitat 
narratives remarcables. 

La novel·la històrica catalana entre 1882  
i 1902

El 1882, Narcís Oller publicà La papallona amb una carta 
pròleg d’Émile Zola que tant marca les diferències amb el 
naturalisme com en reconeix l’acostament, més enllà dels 
tics romàntics que encara té. El fet cert és que, amb l’arriba-
da d’Oller, la novel·la històrica d’origen romàntic, que ja era 
anacrònica arreu per bé que seguia publicant-se amb èxit, 
queda arraconada. A Europa es publicava durant aquests 
anys, el 1896, Quo vadis?, del premi Nobel de Literatura del 
1905, Henryk Sienkiewicz, novel·la arqueològica i neoro-
màntica, cridada a fer fortuna entre els novel·listes poste-
riors. Però no aquí, encara. Com tampoc el tipus de novel·la 
de voluntat historicista que havia iniciat Galdós el 1873 
amb Trafalgar, primera novel·la de les quaranta-sis dels 
Episodios nacionales que publicaria entre 1873 i 1912, que 
abracen un període històric que va de 1805 a 1880 i que, 
amb tons i intencions diversos, continuen autors prolífics 
de la novel·la de fulletó com Vicente Moreno de la Tejeda, 
amb els seus Episodios de la revolución española (1887), 
centrats en La Gloriosa (1866-1868), o Enrique Rodríguez 
Solís amb Los guerrilleros de 1808. Historia popular de la 
guerra de la independencia (1895), que com és evident ja no 
tenen res a veure amb la novel·la històrica romàntica ni per 
l’abast de la mirada històrica ni per la intenció.50 

A Catalunya, res d’això no tingué impacte novel·lístic i 
en vint anys només veuran la llum dues novel·les de caràc-
ter històric absolutament anacròniques. Diguem només 
que la peça central de la publicació novel·lística als anys 
noranta és el fulletó de La Renaixensa, que reedità les 
novel·les històriques i costumistes anteriors, juntament 
amb la traducció al català de novel·les publicades força 
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anys abans en castellà, de tema i ambients catalans, entre 
les quals novel·les de Balaguer o de Cortada.51

Un dels autors més presents en les «Novel·les catalanes i 
estrangeres» de La Renaixensa és Francesc de Paula Cape-
lla, màxim representant de la literatura didàctica i mora-
litzadora, autor de les dues novel·les històriques del perío-
de: Judith de Welp (1894) i La cuadra de Vilarnau 
(1895),52 que no representen cap pas endavant i que s’ads-
criuen a la narració llegendària. La primera, ambientada 
al segle ix, s’aparta ben poc de la llegenda sobre la segona 
esposa de l’emperador franc Lluís el Piadós, acusada 
d’adulteri amb el comte de Tolosa i de Barcelona, Bernat 
de Septimània;53 lluny de qualsevol model de novel·la his-
tòrica i clarament inferior a les publicades la dècada ante-
rior. La segona, ambientada en el temps de la batalla de 
Lepant, voreja el fulletó en l’argument i els efectes sense 
abandonar mai el relat llegendari. Ni l’una ni l’altra tenen 
res a veure amb les novel·les del període anterior ni amb el 
que es feia a Europa, tampoc en novel·la històrica.

La novel·la històrica catalana entre 1902  
i 1930

Des del 1900 fins al 1902, en què van acabar les «Novel·les 
catalanes i estrangeres», i a partir del 1903, quan La Re-
naixensa reprengué la publicació del seu fulletó, ara titu-
lat «Biblioteca de La Renaixensa», es publicaren, sobretot, 
traduccions. 

A Espanya, a partir de l’any 1913, Pío Baroja començà a 
publicar els vint-i-dos volums de les Memorias de un 
hombre de acción, que abracen des de finals del segle xviii 
fins a la fi del regnat d’Isabel II i oscil·len entre la novel·la 
d’aventures i la crònica històrica novel·lada.54 I Vicent 
Blasco Ibáñez publicava encara dues novel·les de caràcter 
històric en què es barregen el present en la trama amorosa 
i el passat en la històrica evocada: El Papa del mar (1925), 
sobre Benet XIII, i la seva continuació: A los pies de Venus 
(1926), en què s’explica la història dels Borja, sobretot de 
Roderic i dels seus fills Cèsar i Lucrècia.55 Cap dels dos 
models tingué representants en la novel·la catalana, que, al 
marge de la novel·la històrica, vivia un moment d’impuls 
amb el Modernisme: Els sots feréstecs (Raimon Casellas, 
1901), Solitud (Víctor Català, 1905) o Josafat (Prudenci 
Bertrana, 1906), i patia gairebé el silenci posterior amb el 
Noucentisme. 

D’altra banda, el model romàntic del primer terç del se-
gle xix, de Walter Scott i de l’aventurer d’Alexandre Du-
mas en què s’havia emmirallat la novel·la catalana vuit-
centista quedaven ja lluny. Ara, el marc de l’època, el 
representen tres tipus de novel·la històrica (apareguts a 
partir dels anys seixanta). Em refereixo al que representen 
Salammbô (1862), la primera novel·la històrica després 
que Balzac amb el seu realisme fes passar a segon terme la 
novel·la històrica romàntica. La novel·la del conegut es-
criptor francès Gustave Flaubert, ambientada en la Carta-
go d’Amílcar Barca, és un nou tipus de novel·la històrica 

sorgit d’aplicar en la narració històrica els mètodes realis-
tes de documentació amb la intenció de crear un marc 
versemblant, tan exacte com sigui possible, que no és més 
que una fugida de la realitat present. Per això es busca el 
passat més remot i llunyà. Aquest esperit d’evasió i somni 
és també el d’Aphrodite: mœurs antiques (1896) de Pierre 
Louÿs. A més de Flaubert i Louÿs, els nous tipus de novel-
la, els representen Eine Ägyptische königstochter (1864), 
de l’egiptòleg Georg Moritz Ebers, un prodigi de recons-
trucció històrica i arqueològica de les cultures egípcia i 
persa, traduïda al castellà el 1881, i la ja esmentada Quo 
vadis? (1896), de Henryk Sienkiewicz, ambientada en el 
primer cristianisme a Roma. 

El primer representa un tipus de novel·la que hem con-
vingut a anomenar arqueològica d’esperit científic, per la 
precisió amb què es pretén reconstruir el món del passat; i 
el segon, amb l’arqueologisme també de fons, l’efectisme 
neoromàntic. De fet, és aquesta base arqueològica comu-
na el que caracteritza la novel·la històrica del tombant de 
segle i la condueix més enllà de l’edat mitjana, a l’antigui-
tat. No té res d’estrany si pensem que l’arqueologia com a 
disciplina científica neix a la dècada de 1860. Als romàn-
tics, els interessaven les accions dels herois, els seus senti-
ments amorosos o els seus odis, però no el marc en què es 
desenvolupaven, que no deixava mai de ser un teló de 
fons, sovint més pintoresc i efectista que històric. A l’ar-
queologia, en canvi, el que li interessa no és la peripècia 
individual, sinó les formes de vida i el marc social i cultu-
ral de l’època. I si la novel·la històrica romàntica, nascuda 
sota la fascinació de l’edat mitjana, té forçosament un 
marc cultural cristià i una visió teocèntrica del món en el 
moment del naixement de les nacions europees, la novel-
la històrica arqueològica retrocedeix a marcs culturals pa-
gans o del cristianisme primitiu, sovint en un ambient 
cultural romanitzat, seguint la petja dels precedents: Cha-
teaubriand, amb Les Martyrs, i Bulwer Lytton, amb The 
Last Days of Pompeii, ambdues publicades en castellà el 
1847 i 1848. Aquesta nova novel·la arqueològica pretén 
introduir l’objectivitat científica en la reconstrucció del 
món. I serà aquest tipus de novel·la la que dominarà la 
novel·la històrica el darrer terç del segle xix i els primers 
anys del xx.

A Catalunya, i a Espanya, arribà amb retard i la pro-
ducció fou força menor. En publicaren, però no de tema 
català, per exemple, José Ramón Mélida, que fou conser-
vador i director del Museo Arqueológico Nacional: Sorti-
legio en Karnac (1880) i Salomón, rey de Israel (1884); o 
Vicent Blasco Ibáñez (Sónnica la cortesana (1901), sobre 
el setge d’Anníbal a Sagunt els anys 218 i 219 aC, que en-
tronca amb la incipient antropologia arqueològica de Ri-
der Haggard en King Solomon’s Mines (1885). I hi hagué 
també la insòlita novel·la romàntica de Juan Valera, Mor-
samor (1899), ambientada al segle xvi, plena d’aventures, 
viatges i màgia.

A Catalunya, la publicació de novel·la històrica es man-
tindrà amb un lent degoteig fins a la fi del període, amb 
l’aparició de nou novel·les, de set autors, en poc més de 
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trenta anys.56 Una producció escassa i ben desigual, fona-
mentalment de tipus arqueològic i, encara, d’efectisme 
romàntic.

A grans trets, els autors de novel·la històrica nascuts 
durant el primer quart del segle xix escriuen en castellà, 
però hi introdueixen el tema català amb innegables tons 
renaixentistes; ho fan en català, a partir de l’impuls dels 
Jocs Florals i la Renaixença, els nascuts cap a la meitat del 
segle i són els nascuts a la seva fi els qui ho fan, també en 
català, dins el marc que hem esmentat més amunt, domi-
nats per l’arqueologisme. Les excepcions són Marià 
Vayreda i Pompeu Gener, contemporanis d’alguns renai-
xentistes, que publiquen sengles novel·les d’aire romàntic. 
El primer, el 1903, La punyalada,57 i el segon, el 1904, 
Agna Maria.

La punyalada,58 publicada en volum pòstumament,59 
és una bona novel·la; està ambientada a l’Alta Garrotxa en 
els anys de la primera carlinada. Argumentalment, ens 
trobem davant d’una història de trabucaires i de passions 
desfermades, de regust romàntic i efectista, que gira a 
l’entorn d’una història d’amor triangular, que no escati-
ma morts, raptes i duels, i es desenvolupa en un doble iti-
nerari, un d’exterior que segueix el fil argumental i es tei-
xeix com una novel·la d’aventures, i un d’interior centrat 
en l’anàlisi psicològica del protagonista. La novel·la és, 
així, la suma d’una trama d’acció, l’anàlisi psicològica del 
personatge i la descripció de la natura. En aquest últim 
aspecte, s’allunya amb claredat del ruralisme romàntic i 
tendeix a la visió modernista de considerar el medi com 
un element hostil determinant per als personatges a tra-
vés d’unes descripcions molt reeixides i lligades a l’acció 
novel·lística. 

La de Pompeu Gener60 és més una narració llegendària 
que una novel·la i, sens dubte, molt inferior a la de Vayre-
da. Agna Maria, situada a la Guerra dels Segadors, novel-
litza sense apartar-se’n gens la llegenda del Capitelo o La 
dama de Reus.61 I no aporta res. 

El 1909, Josep Calzada guanyà la Copa Artística dels 
Jocs Florals amb La sacra tragèdia,62 versió de la passió i 
mort de Jesús seguint el camí de la novel·la arqueològica 
del Quo vadis? de Sienkiewicz. Malgrat l’innegable esforç 
de reconstrucció arqueològica, el novel·lista deixa córrer 
lliurement la imaginació i la narració és sobretot una ver-
sió romàntica del drama sacre. 

Però la novel·la de l’any, la publicà un dels autors amb 
la major personalitat literària del període: Alfons Mase-
ras.63 L’adolescent,64 ambientada a la Babilònia del segle iv 
aC, pivota sobre dos fils argumentals que no s’interferei-
xen: una història d’incest i una trama historicista, unides 
al final en una doble catàstrofe: la personal, entre Ninniur 
i Nekarim, i la col·lectiva, amb l’entrada de les tropes de 
Cirus per arrasar Babilònia. El fil argumental amorós, ne-
crofília inclosa, està basat en el mite clàssic d’Hipòlit i Fe-
dra. Amarada de relativisme, ironia i ambigüitat, presenta 
el tema modernista de l’heroi que sucumbeix a la fatalitat 
del món circumdant, amb ressons de D’Annunzio i 
d’Anatole France, i un esforç de reconstrucció arqueolò-

gica seguint el model de Salammbô de Flaubert o d’Aphro-
dite: mœurs antiques de Pierre Louÿs. D’aquests autors 
francesos, més enllà de l’atmosfera decadent i de l’am-
bient històric d’una civilització molt antiga i desaparegu-
da, Maseras n’extreu el que Corretger anomena «l’esperit 
de somni», és a dir, l’evasió del present i el gust per la re-
construcció arqueològica.

L’adolescent, novel·la que barreja sensualitat, erotisme, 
violència, detallisme descriptiu i exotisme, suposà una 
novetat absoluta. Fou la primera novel·la històrica deca-
dentista, parnassiana, per concepció ideològica i estètica, 
de la novel·la catalana.

Sis anys després, Maseras tornaria a la novel·la històrica 
amb Ildaribal (1915),65 la seva novel·la més celebrada; si-
tuada a la Tàrraco romana de l’emperador Claudi, focalit-
za l’atenció en el poble cossetà al qual pertany el protago-
nista. Com ja és habitual en la novel·la històrica, a Ildaribal 
hi ha dues històries paral·leles: la dels cossetans i la d’Ilda-
ribal, un jove patrici a qui la vida condueix cap a l’angoi-
xa; i la narració pivota tant sobre l’arqueologisme en la 
reconstrucció històrica, els detalls de l’ambientació i la re-
tòrica llatinitzant com en el retrat psicològic del personat-
ge: Ildaribal és un antiheroi, alhora combatiu i malaltís, 
vençut per la manca de sentit de la vida.

Ildaribal, amb un fons conservador i maniqueu, és una 
novel·la existencial, menys truculent i efectista que L’ado-
lescent, alhora simbòlica, psicològica, filosòfica, historico-
nacionalista, eròtica i decadent, que representa la depura-
ció de les constants ètiques i estètiques del Modernisme 
més els elements ideològics i formals del Noucentisme, 
segons l’anàlisi de Corretger. Modernisme sobretot en els 
elements decadentistes i filosòfics, en la concepció de la 
vida com a camí inevitable cap a la mort, el dubte existen-
cial i la decepció inevitable respecte a la vida, l’amor, la fe i 
la raó, que aboquen Ildaribal al suïcidi davant l’absurd del 
viure. D’altra banda, el Noucentisme s’hi fa present en 
l’harmonia i el classicisme de les especulacions filosòfi-
ques en les converses d’Ildaribal i el vell Etheius, i el racio-
nalisme conservador que cerca el personatge i serà satisfet 
en una postil·la final, forçada per l’autor.

Tres anys després d’aquesta, mossèn Josep Palomar, 
des de la biografia novel·lada, va contribuir al gènere amb 
El patge de Maria Antonieta (1918), una narració d’un in-
terès novel·lístic escàs sobre la suposada vida del patge 
amb arrels familiars a Arenys de Mar.

Poc abans que Miguel Primo de Rivera encapçalés el 
directori militar, Josep Calzada tornà a la novel·la històri-
ca amb Plautus (1922), ambientada a la Grècia de les 
guerres mèdiques. Es tracta d’una novel·la arqueològica 
que Serrahima qualificà encertadament d’estrafolària i 
absurda. 

Durant la dictadura militar es van continuar publicant 
novel·les històriques, de tema català o no, i traduccions; 
fins i tot es van reeditar força obres dels primers anys de la 
Renaixença. I si en els anys setanta del segle xix va ser Fe-
liu i Codina qui llançà la «Biblioteca Catalana Il·lustrada», 
concebuda com una col·lecció popular de novel·la,66 ara, el 
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1924, és Alfons Roure qui assaja un projecte de novel·la 
historicollegendària popular, de fulletó. Aquest any pu-
blica Vassall d’amor, sobre la suposada vida turmentada 
de Ramon Berenguer IV, de caràcter fulletonesc, i Els 
amors del comte Arnau, basada exclusivament en la versió 
de la llegenda que en féu Víctor Balaguer, del mateix ca-
ràcter que la primera.

El 1925 va veure la llum La felicitat, novel·la de poca vo-
lada de R. Negre i Balet ambientada a Irlanda, en els temps 
de fam i misèria de les revoltes de 1847 que acabaran  
desembocant en el moviment nacionalista. I tanca el perío-
de,67 l’any 1927, la novel·la de Miquel Roger El gran rei, 
guanyadora el 1922 del premi Pella i Forgas dels Jocs Flo-
rals de l’Empordà, que narra l’enfrontament entre Pere el 
Gran i Carles d’Anjou i les lluites a Sicília, amb una trama 
històrica i una altra de sentimental; el que acaba per im-
posar-se, però, per damunt de la trama novel·lesca, és la 
reconstrucció històrica (fins i tot s’hi transcriu un frag-
ment de la crònica de Ramon Muntaner).

A manera de conclusió 

El món de la primera novel·la vuitcentista catalana fou es-
tret i parcialment anacrònic, pobre en quantitat i en qua-
litat. Mai no aconseguí crear un públic ampli i fidel, ni 
dotar-se de plataformes editorials que traspassessin el 
marc resistencialista i entusiasta. Ni tampoc va aconse-
guir que els escriptors catalans de novel·la en castellà, que 
sabem ben vinculats a la Renaixença, fessin el pas vers la 
novel·la catalana. Però a partir de l’aparició de la novel·la 
de Bofarull, bona part d’aquests escriptors en castellà van 
deixar de fer novel·les i no en van aparèixer de nous. Pot-
ser és aquest el principal signe de normalitat: a partir 
d’aquell moment, almenys entre els sectors lletraferits, 
començà a arrelar la idea que també la novel·la catalana 
havia de ser en català.

El procés de represa entre 1862 i 1882 sembla desenvo-
lupar-se en dues etapes. La primera, en els anys seixanta, 
és d’escassa producció. L’esclat del gènere de la mà d’An-
toni de Bofarull, amb una novel·la històrica a l’ús, no troba 
continuadors i la dècada s’escola sense que la novel·la aga-
fi protagonisme. Durant la segona, en els anys setanta, es 
pot parlar d’una certa recuperació. Si en els seixanta no-
més han vist la llum tres novel·les, més una d’inacabada, al 
llarg dels setanta, entre novel·les i novel·letes, se’n publi-
quen trenta-dues. Pel que fa a la novel·la històrica en con-
cret, són dues en els anys seixanta i catorze en els setanta. 

Això quant a la producció. Quant al tipus de novel·la, ja 
en relació únicament amb la novel·la històrica, si en Bofa-
rull l’impuls més poderós cal anar-lo a cercar en la novel·la 
històrica clàssica, a partir dels anys setanta la novel·la his-
tòrica catalana és deutora, sobretot, de la novel·la històrica 
d’aventures. Finalment, en començar la dècada dels anys 
vuitanta és visible un allunyament del model fulletonesc i 
les seves exageracions, que és subtituït per la introducció 
del costumisme barceloní i del sentimentalisme blanc.

En relació amb els autors, un fet revelador és el seu mo-
nolingüisme literari paral·lel a l’absència d’escriptors que 
canviessin de llengua literària, només trencat per alguna 
excepció ocasional. Els autors de la nostra novel·la històrica 
són els joves escriptors que aparegueren en el panorama li-
terari a partir de la restauració dels Jocs Florals i que en 
aquell moment tenien vint anys com a molt. En formen 
part, amb vint anys justos, Argullol, Briz o Soler i, amb 
menys, Maria de Bell-lloch (18), Feliu i Codina (14), Riera i 
Bertran (11) i Martí i Folguera (9). Contràriament, els 
novel·listes en castellà són els renaixentistes de més edat, 
els impulsors de la Renaixença, que iniciaren la seva pro-
ducció literària en castellà amb anterioritat a la restauració 
dels Jocs, com Cortada (54), Boix (46), Illas (40) o Balaguer 
(35). Entre aquests dos grups, suficientment diferenciats 
per l’edat, tot i l’ample ventall, cal situar una franja —entre 
els vint i els trenta— ja no tan marcada i que es reparteix, 
exemples de la qual són Angelon (28), quant a la novel·la en 
castellà, i Careta (25), quant a la novel·la en català. 

Pel que fa al grup dels novel·listes en català, els més jo-
ves, cal, però, anotar dues excepcions notables: Bofarull 
(40) i Salarich (43), que per l’edat estan més a prop del 
grup de Cortada. Excepcions relatives, tanmateix. Perquè 
Salarich, llevat de Lo castell de Sabassona, que va escriure 
originalment en català ja de molt gran, només va tra-
duir-se i donar a conèixer en català les narracions que ha-
via escrit de més jove en castellà. I, d’altra banda, és més 
que probable que no sigui una coincidència que siguin 
justament aquests dos autors, els més grans, els únics que 
de debò es van sentir temptats per l’edat mitjana. D’altra 
banda, els nostres autors de novel·la històrica de la Renai-
xença van estar vinculats als Jocs Florals. I tots ells havien 
escrit alguna cosa abans d’escriure novel·la i van seguir es-
crivint després. De la mateixa manera que tots van agafar 
la ploma per a assajar els diversos gèneres literaris.

Després de la novel·la d’Antoni de Bofarull, ambienta-
da en el període medieval, només n’hi haurà una altra. La 
novel·la històrica catalana no fou medievalitzant. Centrà 
la seva atenció en èpoques més properes, en períodes de 
crisi i a l’entorn d’un conflicte bèl·lic. En concret, ordena-
des segons el període històric que abordaren, hi hagué: 
dues novel·les d’ambientació medieval: L’orfeneta de Me-
nargues (1862), d’Antoni de Bofarull, i Lo castell de Sabas-
sona (1879), de Joaquim Salarich; dues novel·les ambien-
tades en la Guerra de Successió: Lo coronel d’Anjou 
(1872), de Francesc Pelagi Briz, i Vigatans i botiflers (1878), 
de Maria de Bell-lloch; una novel·la ambientada al segle 
xvii: Lo Rector de Vallfogona (1876), de Josep Feliu i Co-
dina; una novel·la ambientada durant la Guerra Gran o 
del Rosselló: Història d’un pagès (1869), de Joaquim Riera 
i Bertran; quatre novel·les ambientades en la Guerra de la 
Independència: Les òrfenes de mare (1872), de Josep d’Ar-
gullol; Lo caragirat (1872), de Josep Martí i Folguera; Cor 
i sang (1880), d’Antoni Careta i Vidal, i Lo Bruch (1880), 
de Josep Feliu i Codina, i dues novel·les ambientades en 
les guerres carlines: L’any 35 (1874), de Frederic Soler (in-
acabada), i La guerra (1877), de Josep d’Argullol.
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D’altra banda, malgrat la diversitat que ja ha estat re-
marcada oportunament, sembla possible destriar un con-
junt d’elements compositius que, amb les matisacions que 
es vulgui, poden trobar-se en totes les novel·les; són la his-
tòria, els costums i el folklore, el convencionalisme literari 
del fulletó i l’esperit patriòtic. A la fi del període que hem 
vist, Joan Sardà reflexionava sobre aquesta qüestió en un 
llarg treball, significativament titulat «Lo catalanisme y la 
literatura catalana»,68 en el qual, a manera de balanç, re-
coneixia que en la restauració literària «lo sentiment pa-
triótich es la musa que ha presidit é inspirat son desenrot-
llament» (p. 447). I immediatament deixava constància 
del que ell entenia per catalanisme: som espanyols davant 
dels estrangers i som catalans davant dels altres espanyols, 
venia a dir. Aquesta idea, la de la complementarietat, es 
completa amb una altra no menys repetida: el rebuig a 
l’uniformisme castellà.

La novel·la històrica catalana entre 1862 i 1882, en la 
seva visió del patriotisme, reflecteix amb prou fidelitat 
la sensibilitat general de dos períodes clarament diferen-
ciats, tot i que marcats pels mateixos límits, ara esmentats: 
un primer període que es liquida amb el fracàs de l’ano-
menada Revolució de Setembre de 1868, en què sembla 
que la burgesia catalana va creure que era possible el seu 
ascens hegemònic al poder espanyol per tal de transfor-
mar les estructures politicoeconòmiques de l’Estat en un 
sentit capitalista, i un segon període marcat per la cons-
ciència de fracàs i la substitució del projecte hegemònic 
per un pacte espanyolista en la figura d’Alfons XII i la 
Restauració, que, amb tot, trontollà ben aviat.

Al marge de qualsevol altre aspecte dels que ja han estat 
esmentats, crec que si hi ha algun element compartit per 
totes les novel·les històriques catalanes i, per tant, caracte-
ritzador del model és justament aquest: totes evidencien, 
de la mà dels finals feliços i del moralisme maniqueista, 
desigs de pau i estabilitat, i totes presenten un mateix 
tema, que batega per sota de les trames argumentals: el 
restabliment de l’ordre.

En conjunt, la novel·la històrica catalana reflecteix, i els 
defensa, els valors de la burgesia de l’època: tradicionalis-
ta en l’aspecte moral, espanyola i tímidament regionalista 
en el nacional, proteccionista i anticentralista —anticaste-
llana per extensió—, en l’econòmic i defensora de l’ordre i 
l’harmonia en l’aspecte social.

Els vint anys posteriors, entre 1882 i 1902, s’escolen 
sense deixar cap obra mínimament interessant. La novel-
la històrica europea havia iniciat camins a partir de mitjan 
segle xix amb Flaubert i Louÿs, Georg Moritz Ebers i 
Henryk Sienkiewicz, i a Espanya, amb Galdós amb els 
Episodios nacionales, però cap d’aquestes tendències inte-
ressà els nostres novel·listes i les úniques aportacions són 
obra d’un mateix autor, Francesc de Paula Capella, amb 
dues novel·les de caràcter històric llavors ja anacròniques: 
Judith de Welp (1894) i La cuadra de Vilarnau (1895), que 
cal adscriure a la narració llegendària i, en segon terme, al 
fulletó. 

En els darrers anys del període a què ens referim, entre 

1902 i 1930, es van publicar nou novel·les de set autors. 
Llevat de Marià Vayreda i Pompeu Gener, nascuts a mit-
jan segle, els autors són nascuts a la dècada dels vuitanta, 
sense que es pugui parlar d’un grup homogeni. Com és 
lògic, ja no tenen res a veure amb els novel·listes de la Re-
naixença. Aquí, l’esperit patriòtic intencionat i el ruralis-
me desapareixen per complet amb la incorporació de 
l’antiguitat com a matèria novel·lable: des de Babilònia 
fins a l’Imperi romà (Maseras), o la reducció de la història 
a la llegenda sense càrrega política (Gener i Roure). Els 
novel·listes, d’altra banda, s’acosten a la història amb una 
mirada tenyida d’arqueologisme, fins i tot quan tracten 
períodes medievals, com Miquel Roger i Crosa a El gran 
rei; un tipus de novel·la que, si aquí era nou, tenia gairebé 
mig segle de vida a Europa. D’altra banda, la novel·la his-
tòrica catalana del període es mantingué impermeable al 
tipus de novel·la de Galdós o Baroja. 

En conjunt, el període representa el manteniment dels 
models vuitcentistes de la novel·la històrica ja superats: en 
la seva vessant llegendària i fulletonesca i en l’arqueològi-
ca posterior, només superada per la incorporació de l’an-
tiguitat, sota la influència del premi Nobel Sienkiewicz i 
l’aparició del decadentisme modernista. Així, es publica-
ren dues novel·les del passat immediat (La punyalada, la 
Primera Guerra Carlina, i Felicitat, la revolta dels irlande-
sos contra els anglesos el 1847); perviu encara el tema me-
dieval de caire llegendari en tres novel·les (Vassall d’amor, 
Els amors del comte Arnau i El gran rei); una novel·la am-
bientada al segle xvii (Agna Maria), i tres novel·les am-
bientades en l’antiguitat (L’adolescent, a Babilònia; Ildari-
bal, a la Roma de l’emperador Claudi; i La sacra tragèdia, 
en el temps de Jesucrist). D’altra banda, dominen la lle-
genda (tres novel·les) i la novel·la arqueològica (quatre). I 
en conjunt es tracta d’una producció escassa de novel·les 
menors, sovint inhàbils. En són una excepció, les millors: 
la de Vayreda i les de Maseras, que incorporen l’anàlisi 
psicològica en el tractament dels personatges, dignes de 
figurar en qualsevol literatura.
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