
DESCRIU LES TENDÈNCIES MÉS RELLEVANTS DE LA POESIA EN EL PERÍODE QUE VA DES DE LA 

POSTGUERRA FINS A FINALS DELS ANYS 70 

 

La consolidació del règim franquista després de la desfeta de la Guerra Civil Espanyola, va suposar un 

retrocés sense precedents pel que fa a les aspiracions de normalització política i cultural. L’arribada al poder 

del dictador Franco representà un tall sense precedents perquè imposà un règim totalitari i repressor.  

Amb la fi de la Segona Guerra Mundial, es va obligar al govern de Franco a mostrar un cert oberturisme 

per obtindre l’acceptació per part de les potències aliades. La conseqüència més evident en l’àmbit literari la 

trobem amb la inauguració de l’editorial Selecta. Mèxic va ser el país que va concentrar un nombre més gran 

d’exiliats, seguit d’Argentina i Xile. La consciència de representar la pàtria aniquilada va fer que es 

desplegara una gran activitat, concretada en la creació d’editorials, certàmens literaris i revistes, entre les 

quals destaquen Quaderns de l’exili, Lletres i Pont Blau. És també en l’exili on es publiquen els dos llibres 

de poemes més importants de la immediata postguerra: Nabí,  de Josep Carner (1941) i Elegies de Bierville, 

de Carles Riba (1943). 

Entre  finals dels quaranta i  principis dels cinquanta Carles Riba va esdevenir un punt de referència per 

als escriptors joves i per a la cultura catalana que lluitava per sobreviure i reafirmar-se. A més es publicaven 

clandestinament les tres principals revistes literàries de l’época: Ariel, Antologia i Dau al Set, cadascuna amb 

una tendència estètica diferent que va des de la continuació del model postnoucentista representat per Carles 

Riba fins  a una línia més innovadora que acabarà amb propostes avantguardistes.   

En la literatura catalana dels anys seixanta es va viure un gran debat, que va enfrontar l’estètica de 

tradició simbolista  amb una altra que concebia la literatura com una forma de compromís polític al servei de 

la lluita contra la dictadura. És l’anomenat realisme històric o social. L’antologia Poesia catalana del segle 

XX (1963), de Joaquim Molas i Josep Maria Castellet, va ser el referent del nou corrent literari. Dos llibres de 

poesia de Pere Quart i Salvador Espriu, Vacances pagades i La pell de brau, publicats tots dos el 1960, van 

ser llegits en aquesta clau realista. En aquest context s’explica l’interés despertat per la Nova Cançó, un 

moviment que va ser utilitzat per escriptors i polítics per a arribar a un públic més ampli. 

En iniciar-se la dècada dels setanta, però, es van produir en el nostre món literari un seguit de fets que 

van marcar un tomb en la poesia. D’una banda, es van començar a publicar les obres completes de Joan 

Brossa, que va sortir així de la seua situació marginal, i es va redescobrir la poesia de Josep Vicent Foix. 

Aquests dos autors es van convertir ben aviat en els mestres reconeguts de les promocions més joves. La 

generació més jove compartia la voluntat de practicar la poesia com una activitat autònoma, sense altra 

finalitat que la de fer literatura, i reivindicava unes opcions poètiques que portaven a explorar i explotar les 

possibilitats del llenguatge. 

Al País Valencià l'anunci del canvi va ser marcat el 1974 per una antologia que Amadeu Fabregat 

publicà amb el títol de Carn fresca. La tria presentava un mostrari de poetes que,  per a Fabregat, significava 

la presència d'una nova poesia al País Valencià. Prèviament, s’havia produït la la reaparició fulminant de 

Vicent Andrés Estellés. Lletres de canvi, del 1970, va ser seguit, l’any següent, per quatre títols més. 

L'obra dels poetes seleccionats en Carn fresca responia a orientacions diverses. Compartien, únicament, 

el trencament amb la tradició anterior del realisme històric i la voluntat de practicar la poesia com una 

activitat autònoma, és a dir, sense altra finalitat que la de fer «literatura».  

Joan Navarro, un dels poetes seleccionats per Fabregat, va guanyar la primera edició del premi de poesia 

Vicent Andrés Estellés, en el marc dels Premis Octubre, amb Grills esmolen ganivets a trenc de por. 

Salvador Jàfer, un altre dels antologats, hi va quedar finalista amb L’esmorteïda estela de la platja. Josep 

Iborra ha remarcat que el món d’aquests dos poetes comparteix algunes característiques comunes, com la 



creació d’«una realitat angoixosa, llunàtica, gòtica, il·lustrada amb motius o emblemes idèntics —bruixes, 

ganivets, espases, escorpins, escurçons, herois, vaixells— i es troben obsessionats per un altre cel i una altra 

terra, en una tensa i violenta situació d'exili, d'infern.» Tots dos tracten de transformar la realitat operant 

sobre el llenguatge. De tota manera, l’aventura espiritual de Navarro, «no està impulsada, com en Jàfer, per 

un impuls místic. Se'ns presenta tancada, sense cap accés possible a l'altra banda de l'espill. Això fa que la 

seua experiència siga més precisa, més acostada a la seua realitat concreta.» Reculls posteriors de Navarro 

són L'ou de la gallina fosca (1975), Bardissa de foc (1981) i Magrana (2004). De Jàfer, Lívius diamant 

(1975) i Els caçadors salvatges (1984. 

Altres poetes que van aparéixer en les mateixes dates són Jaume Pérez Montaner, Josep Piera i Marc 

Granell. La poesia de Pérez Montaner, encara que comparteix alguns dels procediments de la de Navarro i 

Jàfer, no perd mai de vista, com a referent, el món real, i es val de recursos expressius més directes. L’obra 

poètica de Piera i Granell  s'esforça per esquivar la realitat, transfigurant-la en la substància verbal del 

poema. 

 Entre els altres poetes que inicien la seua obra durant els setanta cal esmentar Pere Gimferrer, Narcís 

Comadira, Feliu Formosa i Francesc Parcerisas. Gimferrer va inaugurar la seua obra lírica en català amb Els 

miralls (1970), on introduí els recursos més representatius de les avantguardes postsimbolistes. La seua obra 

continuà en Hora foscant (1972) i Foc cec (1973) i L’espai desert (1977).  

 


