
 QUÈ DESTACARIES DE LA NARRATIVA DELS ANYS 70 FINS A L’ACTUALITAT? REFLEXIONA, 

SOBRETOT, ENTORN DE LES NOVETATS 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.  

 1. Els anys setanta. 

El 1971 es va batejar com a “generació literària dels 70” un grup d’escriptors que, nascuts i 

formats a la postguerra, donaven a conéixer la seua obra en uns moments en què el realisme 

històric havia entrat en crisi. Aquests crítics destacaven una sèrie de trets comuns entre aquests 

escriptors, que els permetia parlar de generació. En primer lloc, tots ells estaven marcats pels 

canvis sociopolítics dels anys 50-60, per les conseqüències del maig francés del 1968 i per 

l’agonia i desenllaç de la dictadura franquista (1975). Tots compartien, doncs, uns mateixos 

elements formatius: tebeos, cinema, televisió, elements que, mitificats i desmitificats, formaran 

part de l’obra d’aquests autors.   

En les seues noveŀles la ficció hi funcionava com una forma de posar en joc la memòria o 

d'il·lustrar un sentiment de la vida. Una bona mostra d’aquest experimentalisme narratiu són 

llibres com Assaig d'aproximació a «Falles Folles fetes Foc» (1974) d'Amadeu Fabregat, 

L'adolescent de sal (1974) de Biel Mesquida, Self/Service (1977) de Biel Mesquida i Quim 

Monzó.  

Moltes noveŀles de la generació dels 70 se centren en el tema de la fugida, com a reacció contra 

la situació claustrofòbica que es viu en l’entorn familiar i l'entorn sociopolític.. És el que Enric 

Sullà batejà com el «viatge a Ítaca» . En trobem exemples com Ramona, adéu (1972), de 

Montserrat Roig,  Ramona Rosbif (1976), d'Isa Tròlec, o Rondalla del retorn (1978), de Josep 

Piera. 

La narrativa valenciana dels 70 va aparéixer una mica més tardanament molt lligada a la 

normalització que es va portar a terme al voltant d’editorials com Tres i Quatre i plataformes 

com els Premis Octubre. En pocs anys es van adonar a conéixer, a més de Fabregat i de 

Cremades i Arlandis, nous noveŀlistes com i Josep Lluís Seguí, i Isabel Clara Simó. 

2. Des  dels anys vuitanta fins a l’actualitat. 

Hi ha dos factors que han marcat clarament l'evolució de la literatura catalana  dels anys 

vuitanta. D’una banda, l'evolució general de la societat cap a uns determinats modes de 

producció i consum cultural propis de les societats postindustrials. De l’altra, el fet que la 

literatura catalana ha disposat d’un cert suport institucional. La seua obligatorietat en 

l'ensenyament, a més de servir per a crear futurs lectors, ha produït una gran demanda de llibres 



escolars o utilitzables des l'escola, una de les grans fonts del negoci editorial en qualsevol 

llengua. 

La dècada dels vuitanta va ser clau pel que fa a la renovació i continuïtat de la literatura 

catalana, es va produir la reivindicació d'autors que havien estat relativament marginats: Joan 

Perucho, Joan Brossa i, sobretot, Pere Calders, l’obra del qual va començar a arribar a un públic 

ampli  després que el grup Dagoll-Dagom va adaptar-la al teatre amb gran èxit el 1978 amb 

l'espectacle Antaviana.  

El gran protagonista de la literatura catalana dels anys vuitanta va ser la narrativa, en concret la 

novel·la, privilegiada com a camí per a crear un públic lector en català. Es poden detectar 

diferents línies en la narrativa catalana actual. En primer lloc, un tipus de narrativa que té en 

Monzó el seu màxim representant, caracteritzada per la disgregació de la identitat dels 

protagonistes i per una trama plena de connnotacions simbòliques o al·legòriques.  

Un altre tipus de narrativa  ha recreat des del passat medieval, Vicenç  Jaume Cabré, Maria 

Àngels Anglada i Josep Lozano són alguns dels autors que han practicat aquest gènere. Autors, 

d'altra banda tan diferents, com Maria Mercè Marçal i Ignasi Mora, han conreat el que es pot 

qualificar com a novel·la simbòlica o filosòfica.  

Des dels començaments dels vuitanta la noveŀla de gènere —la noveŀla policíaca, l’eròtica o la 

de ciènciaficció— ha estat molt practicada pels escriptors, que l’han considerada un mitjà 

d’arribar a un públic més ampli. Dins d’aquest corrent destaca per sobre de tots Ferran Torrent, 

que s’ha convertit en un dels noveŀlistes més populars i llegits de tota la nostra àrea lingüística. 

Després de publicar el 1983, en coŀlaboració amb Josep-Lluís Seguí, La gola del llop, es va 

consolidar com a escriptor amb quatre noveŀles policíaques: No emprenyeu el comissari (1984), 

Penja els guants, Butxana (1985), Un negre amb un saxo (1987) i Cavall i rei (1989), on, amb 

un estil molt personal, adoptava les tècniques de la noveŀla negra per a reproduir la realitat 

valenciana amb una gran habilitat per a crear diàlegs àgils i rics d’expressions populars 

 

 

 


