
DESCRIU LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA POESIA ACTUAL 

 

Els anys  setanta s’havien iniciat amb la popularització  de l’obra de J.V. Foix i amb la publicació de dos 

llibres cabdals que havien d’inclinar la poesia catalana cap a  una poesia centrada en la meditació  a partir de la 

quotidianitat i de l’experiència.  Es tractà de Els Miralls (1970) de Pere Gimferrer, i Poesia rasa (1970) de Joan 

Brossa. El 1972, l’any de la mort de Ferrater, irrompien els versos del jovent amb una voluntat d’accentuar  la 

renovació i fins i tot el trencament respecte l’herència immediata rebuda, amb una voluntat transgressora. A 

més de les dues obres esmentades podem destacar-ne d’altres com Papers privats i Amic de Plor, de Narcís 

Comadira, Hora foscant, de Gimferrer, Discurs sobre les matèries terrestres, de Francesc Parcerisas. 

Cal subratllar la tasca importantíssima de Llibres del Mall, plataforma que va difondre i potenciar la 

poesia del  jovent d’arreu del domini lingüístic, i va apostar en la seua consolidació per la publicació de la 

poesia completa de Miquel Martí i Pol. 

Al País Valencià hi va haver una efervescència especialment rellevant per la projecció del pensament 

fusteria, amb la convocatòria dels Premis Octubre (1973), la revista Gorg (1969-1972), la relació i connexió 

amb el grup de Llibres del Mall, les col·leccions de poesia Tres i Quatre, i posteriorment edicions com Gregal 

Llibres, o més tard la col·lecció de poesia de l’editorial Bromera. 

El 1968 s’havia reunit l’obra de Gabriel Ferrater amb el títol Les dones i els dies, la qual cosa servia de 

punt de partida de  Josep M. Nadal, Dolors Oller i Joan Tarrús, s’emmarcava l’evolució del gènere. A aquests 

s’incorporaren posteriorment Francesc Parcerisas, Joan Margarit  i d’altres. Aquests evolucionaven del 

realisme a una poesia ètica basada en l’experiència personal, vinculada amb la poesia anglesa i alemanya, i que 

tractava temes com la identitat, les relacions amoroses i eròtiques, el pas del temps, la ciutat, el món urbà... 

En canvi, d’altres jóvens es posicionaren en defensa d’una renovació més radical i reivindicaren la 

primacia del llenguatge, la transgressió, l’irrealisme, el somni, l’irracionalisme, la recuperació de poemes en 

prosa... No debades reivindicaren figures com J.V.  Foix o Joan Brossa, Maria Mercè Marçal. 

Pel que fa als autors, Miquel Martí i Pol s’ha convertit en el poeta català amb més difusió i ressò en 

l’actualitat. 

Al País Valencià el primer atorgament del premi Vicent Andrés Estellés en la convocatòria de 1973, fou 

per al poemari de Joan Navarro Grills esmolen ganivets a trenc de por, una obra que presenta l’escriptura com 

a indagació que constata el sentit destructor i el caos que governa l’existència humana. L’ou de la gallina fosca 

(1975), La paüra dels crancs (1985) reflexiona sobre la idea de Déu, la mort, l’absurd de l’entorn. 

Posteriorment ha publicat Magrana (2004). 

Entre altres poetes valencians cal esmentar Jaume Pérez Montaner, autor d’obres com Màscares, 

Fronteres; Vicent Salvador, amb obres rellevants com Calabruix, Mercat de la sal; Marc Granell, amb Fira 

desolada; Salvador Jàfer amb Els caçadors salvatges. 

Des dels anys vuitanta va arribar una nova promoció de poetes que publicaven els seus primers 

poemaris a la fi de la dècada dels vuitanta i que s’han consolidat al llarg dels anys noranta. Els nous poetes 

provenen de la transició política i no d’una oposició al franquisme; han sorgit en un període d’aprenentatge 

oficial de la llengua catalana en escoles, instituts i universitats. Tanmateix, han heretat la pèrdua del paper 

hegemònic de la poesia com a gènere literari, reduïda a un àmbit minoritari. Lúltima poesia del segle XX cerca 

en general una certa claredat expressiva, se centra majoritàriament en l’espai quotidià urbà immediat, en un 

món global regit pel consum i els interessos de mercat. Enfront de la societat homogeneïtzadora apareix 

l’individu de cada dia amb les seues petites i irrenunciables vivències, reflectides en versos que pretenen 

enriquir i transmetre les emocions de l’ésser humà. 

Com a plataforma del gènere hi ha les col·leccions que han editat o publiquen encara amb certa 

regularitat com, entre d’altres, Columna, Edicions 62, Proa; a València Tres i Quatre, Bromera. 

Amb el canvi de segle, entre les antologies aparegudes cal esmentar-ne dues, d’una banda, Sense 

contemplacions. Nou poetes per al nou segle (2001), Amb autors com Andreu Vidal, Jordi Cornudella entre 



d’altres. D’altra banda, 21 poetes del XXI (2001) amb poetes més recents com Maria Josep Escrivà, Sebastià 

Sebastià Alzamora etc. Entre els poetes valencians cal esmentar Vicent Alonso, que presenta una lírica de 

reflexió i meditació sobre l’amor i la memòria, com en Albes d’enlloc. 

Altres poetes rellevants a hores d’ara són Anna Montero, Josep Ballester, Vicent Nàcher, Josep Porcar, 

Maria Josep Escrivá etc. 

 

 


