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Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, 

sobretot, entorn de les novetat en la tècnica literària i del context sociocultural. 
 

L’arribada de la democràcia i el nou estat de les autonomies canvià radicalment la consideració 

legal, no sols de la nostra llengua, sinó també del gallec i del basc. Per un costat el reconeixement de 

cooficialitat de la llengua catalana i per l’altre l’entrada en el sistema docent, acabaren amb llargues 

dècades de persecució i marginació. L’ensenyament en la nostra llengua i de la nostra llengua de les 

noves generacions d’escolars obrí les portes de les editorials catalanes i potencià un mercat del llibre 

escolar i de la narrativa de lectura obligatòria diferents. 

Un altre factor positiu d’aquest període ha estat la consolidació d’un autèntic circuit literari 

català, malgrat les dificultats de pertànyer a tres governs autonòmics diferents amb varietats 

lingüístiques territorials, el circuit literari començà a funcionar com un únic mercat d’una sola 

llengua i açò va permetre publicar indiferentment en qualsevol lloc del domini lingüístic, encara que 

la major part de les edicions estigueren centrades a Barcelona. 

Va augmentar considerablement la venda de llibres, especialment del títols més destacats. En 

algunes obres ha ultrapassat la barrera del milió d’exemplars. És el cas, per exemple, de Manuel de 

Pedrolo o de Mercè Rodoreda. 

La nova joventut que irromp en el món de les lletres a partir de 1968 obri les portes a una nova 

época, les últimes alenades de la modernitat arribaven amb la mort de Franco i el començament del 

sistema democràtic. Però entre finals dels anys seixanta i l’inici dels setanta comença als Estats Units 

una nova etapa històrica, marcada per una crisi global generada per la pujada del preu del petroli que 

afectarà també a Europa. En la dècada dels vuitanta es consolida el nou sistema de producció basat en 

la globalització. La televisió, el fax, la cibernètica, la informàtica i internet han alterat la relació amb 

la realitat. És l’era de la Postmodernitat. 

Ara que el context es més favorable, algunes editorials tornaran a intentar la incorporació de 

l’anomenada narrativa de gènere, aquelles novel·les i contes adreçats a un públic nombrós amb la 

principal finalitat d’entreteniment. 

La novel·la policíaca és la primera a ser recuperada. L’any 1981 Edicions 62 rellançava la 

col·lecció “La Cua de Palla”. L’any 1986 l’editorial La Magrana llançava la col·lecció “La Negra”. 

Als pioners de la postguerra com Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany, cal afegir altres 

autors de la novel·la policíaca, com Jaume Fuster, Ferran Torrent, etc. 

A més de la policíaca destaquen altres gèneres com l’eròtica, la de terror i misteri i la de ciència-

ficció. Cal citar en primer lloc el grup de joves narradors reunits sota el pseudònim Ofèlia Dracs que 

en 1981 publiquen el recull de contes Deu pometes té el pomer, de literatura eròtica, altres autors, 

com és el cas de Pedrolo, aporten obres pioneres en aquest gènere, com la novel·la Obres púbiques. 

És també Pedrolo l’autèntic motor creatiu de la ciència-ficció catalana en obres com Mecanoscrit del 

segon origen  

Altres autores com Montserrat Roig es va dedicar a l’escriptura en dos camps, el periodisme i la 

ficció, entre les seues obres cal destacar El temps de les cireres. Isabel-Clara Simó, escriptora 

alcoiana resident a Barcelona, és una de les autores actuals de més èxit; ha escrit obres com Dones, 

El meu germà Pol...També entre les dones destacar Carme Riera, escriptora sensible a la 

problemàtica femenina i introduix com a protagonistes a personatges femenins, com en els contes del 

llibre Te deix, amor, la mar com a penyora. I autors com Josep Lozano que va marcar un canvi 

important amb la novel·la històrica, Crim de Germania i també Joan Francesc Mira amb El desig dels 

dies. 

A aquest llistat caldria sumar molts altres, igualment hauríem d’incloure el gran conreu de 

literatura juvenil, molta d’ella en relació als centres educatius. Alguns d’aquests autors són Carme 

Miquel, Aigua en cistella; Glòria Llobet, Què t’angoixa Núria; Vicent Josep Escartí, Barroca Mort, 

Silvestre Vilaplana, Els dimonis de Pandora etc. 

En resum, aquestes darreres dècades estan presidides per la recerca de la normalització literària i 

l’adaptació a les tendències narratives europees. 


