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El context sociocultural: 
Les novetats fan referència als canvis que 
comencen amb el maig del 68 i continuaran amb 
la caiguda del mur de Berlín el 1989.!

Als EUA hi ha protestes contra la discriminació 
racista, i la guerra del Vietnam.!

a) de la persecució a la legalitat ( a partir del 1975)!

b) Barreja de la literatura de consum amb l’alta.!

c) Augment del tiratge de llibres i la dotació dels 
premis literaris. 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La narrativa dels 70 fins a l’actualitat.  

Novetats en la tècnica literària i del context sociocultural.
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Els problemes fins l’actualitat: pocs lectors 
encara, desfassament literari respecte a Europa i 
pocs escriptors professionals. La torre dels vicis 
capitals (1968) esdevindrà el preludi del trecament 
amb la tradició.!

Anys 70 
Hi ha o no una generac ió en aquesta dècada? .

Anys 80 
Remarquem la pèrdua d’originalitat i s’incrementa només 
la creativitat i  l’intertextualisme.!

ANYS SETANTA

Àlex Broch creu que és un 
grup generacional: No té 
una unitat estètica, però 
comparteixen tres elements:

La transgressió narrativa, la 
crisi dels models novel·lístics 
i el rebuig per representar el 
seu temps.

Oriol Pi i Cabanyes pensa 
que comparteixen 
característiques i edat:

Tebeos, cinema, televisió… 
Aparició del textualisme.

Obres representatives: Assaig d’aproximació a Falles 
folles fetes foc d’Amadeu F. 
(1974), L’adolescent de sal 
(1974) Biel M, i Self/Service 
(1977) de Biel i Quim M.

Aparició del grup Ofèlia 
Dracs:

Àlex: “distorsiona” i Joan Orja 
“tapa forats”
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Anys 90 
Els escriptors anaven contra la generació dels 70.  La 
caiguda del mur de Berlín el 1989 marca aquest final de 
dècada.!

L’ actualitat 
Des de l s anys 90 f ins a ra s ’ empra e l recurs de l a 
metaficció en la narrativa breu  catalana: abraça des de les 
reflexions sobre el fet d’escriure fins a la textualitat amb ganes 
de fer reflexionar els lectors i crear una imatge antirealista.!

!
!
!
!

ANYS HUITANTA

a) El màxim representant és 
Quim Monzó. Els temes: tedi, 
angoixa, absurd-humor, 
artificialitat

Trama amb disgregació dels 
protagonistes i connotacions 
simbòliques

b) Destaquem Maria Barbal 
Pedra de Tàrtera (1985)  i 
Jesús Moncada.

Hi ha ambientació rural i 
records col·lectius

La novel·la metaficcional té  
el centre d’interés en el 
procés d’escriptura.

El lector ha d’esforçar-se a 
entendre l’engranatge 
ficcional.

c) La novel·la històrica se 
centra en períodes amb 
voluntat pedagògica.

Josep Lozano, Josep Franco i 
Jaaume Cabré.

Les obres dels 80 mostren la 
vida i comportaments 
contemporanis tot barrejant 
els registres.

Predomini de la ciutat, 
personatges joves, drogues, 
cotxes-motos i sensualitat.
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La creació literària des 
dels anys 70 

Al llarg dels segles els autors i els diversos moviments literaris 
han tingut present a l’hora de crear noves obres aquelles que 
eren anteriors. Aquest tipus de procés creatiu ha tingut un 
doble vessant:!

1) La paròdia: Imitació burlesca d’una obra literària, allò que 
vol semblar una cosa i no ho és.!

2) El pastitx: Obra que presenta una barreja sense criteris de 
diversos estils heterogenis.!

3)      La ironia ha ocupat un lloc rellevant en el procés creatiu, 
en els jocs textuals, on el discurs víctima o hipotext rep la 
ironia del contratext o hipertext. 

La relació entre els discursos és diversa:!

!
I.- Relacions hipertextuals: Un escrit parteix d’un altre 
anterior a qui li conferix transgressions necessàries perquè siga 
considerat diferent: Carme Riera ho fa servir en Això no és un 
conte on explica que no hi ha originalitat.!

II.-Relacions metatextuals: Un discurs inclou comentaris 
sobre un altre.!

III.- Relacions intertextuals:  En una obra s’introdueix una 
seqüència d’una altra. El lector model haurà de tenir els 
coneixements enciclopèdics per indentificar la referència 
intertextual.!

IV.- Relacions paratextuals: Ací se’ns mostra un títol i/o  
epígraf que remeten a una altre text amb què es mantenent 
diversos graus de relació.!
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