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El llibre que teniu a les mans pretén analitzar les formes de relació
entre l’escriptor i la societat. Aquest objectiu genèric pot semblar
vague, però si ens detenim a calibrar aquesta relació en el context
definit per la seixantena d’anys que van des de 1920 a 1980 podem
concretar que s’aprofundeix en la funció intel·lectual de l’escriptor
sota els diversos registres històrics, polítics, sociològics, culturals i
artístics inclosos en aquests anys, esdevinguts centre de la modernitat. Aquest compromís intel·lectual amb la literatura serà, doncs, el
fil conductor del present volum.
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