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TEXT T.4 - Què destacaries de la narrativa dels anys 70 a l'actualitat? Reflexiona, sobretot, 
entorn de les novetats en la tècnica literària i el context sociocultural. 
 
 
Amb la mort del general Franco, els canvis socials i polítics seran espectaculars i faran possible la 
normalització de la producció literària en català. Es produirà l'aprovació de les lleis necessàries per a 
establir el marc legal que permetrà l'alfabetització de la població, la millora en l'ús de la llengua i 
l’augment dels lectors. 
 
La dècada dels setanta es caracteritza per l'aparició d'una allau de nous narradors, com Jaume 
Fuster (català), Josep Lluís Seguí (valencià) o Carme Riera (mallorquina). Les seues obres 
mostraran les preocupacions i la visió del món després de la guerra. Els narradors d'aquest període 
alternen el conreu de la novel·la i el conte, i utilitzen els mateixos temes i tècniques. 
 
La dècada dels huitanta comporta la desaparició de mestres literaris indiscutibles, com Mercè 
Rodoreda. La narrativa segueix la línia d’una literatura de gènere i la novel·la històrica, i estan 
adreçades a un públic nombrós i que busca entreteniment. Es conreen gèneres com la narrativa 
policíaca, de ciència-ficció, de terror, històrica, eròtica... Són importants les figures de Quim Monzó o 
Ofèlia Dracs, tot i que també cal destacar l'obra Júlia d'Isabel-Clara Simó. 
 
Quant a la novel·la històrica, es produeixen cròniques sobre la guerra civil i postguerra, novel·les 
testimonials, autobiografies, memòries i dietaris. Un exemple, El color més blau de Maria Aurèlia 
Capmany. També hi ha autors que recreen personatges, com Josep Lozano a Crim de germania. 
 
És impossible presentar una relació de tots els narradors o autors actuals. Hi estan els que van 
començar a publicar i consolidar-se a finals dels 90 i començament del segle XX (Mercè Company, 
Vicent Pallarés,...). Resulta difícil identificar-los com una generació literària pròpiament dita. 
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