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T6 Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va 
des de la postguerra fins a finals dels anys 70 

Als primers anys de postguerra succeí un segon període en què fou possible construir 
una infraestructura cultural elemental; aparegueren les primeres editorials1 i també les 
primeres revistes literàries valencianes de postguerra.2 

Enmig d'un ambient de carestia i desolació, caracteritzat per la postguerra de la Guerra 
Civil espanyola i de la Segona Guerra Mundial, també arrelà entre els poetes 
l'existencialisme parisenc (Albert Camus, Jean Paul Sartre): un moviment 
inconformista, filosòfic i literari que, més enllà de les convencions estètiques, atorgava 
prioritat als temes derivats de la relació de la persona humana amb la realitat més crua i 
tangible, i reflectia l'angoixa de viure en un món absurd. Alguns dels poetes valencians 
que ubiquem en el «Grup poètic de postguerra»3 (1943-1960) es mogueren entre el 
simbolisme intimista i el sentiment existencialista, i escrigueren poemes que responien 
a les característiques següents: 

 Allunyament de la realitat. 
 Discurs reflexiu, relacionat temàticament amb el dolor, la mort i l'absurd del 

món i de la vida. 
 Punts de vista religiosos i humanistes. 
 Tendència a l'hermetisme expressiu. 

El poeta simbolista i existencialista de la dècada dels 50 tractava de suggerir la realitat a 
través de l'evocació simbòlica, potenciant la paraula poètica com a base d'un discurs 
proclive a la religiositat i a l'humanisme, i distanciat de la realitat immediata, en què 
predominava la metàfora, el símbol, l'hermetisme expressiu i el rigor formal. Però els 
joves poetes de començaments dels 60, en contraposició als postulats de la generació 
precedent, s'adscrigueren a l'estètica realista. 

El 1960 es van publicar tres llibres cabdals de la nova poesia realista que s'iniciava 
aleshores en les lletres catalanes: La pell de brau, de Salvador Espriu; Da nuces pueris, 
de Gabriel Ferrater i Vacances pagades, de Pere Quart.4 

La poesia realista de la dècada dels anys 60 es relacionà amb els enunciats teòrics de 
l'anomenat «realisme històric» o «realisme socialista» (postulat al I Congrés 
d'Escriptors Soviètics, 1934), o amb les formulacions que sobre la funció social de la

                                                   
1 Torre: 1943-1966, Miquel Adlert i Xavier Casp; Lletres Valencianes: 1948-1956, Ricard Santmartí i Carles Salvador; 
Sicània: 1954-1971, Nicolau Primitiu Gómez Serrano; la institució Alfons el Magnànim, "Murta": 1949, "Revista 
Valenciana de Filologia": 1951; L'Estel: segona època, 1962. 
2 Esclat (1948), editada per l'editorial Torre, publicà 3 únics números de 150 exemplars, monolingüe en valencià i 
bimensual. Mediterràneo (1943-1948), adscrita a la càtedra de literatura espanyola de la Universitat de València, 
bilingüe i trimestral, publicà 24 números. Verbo (1946-1953), fundada i dirigida per Josep Albi i Joan Fuster, s'edità a 
Alacant, principalment en castellà, amb una periodicitat irregular, fins assolir un total de 33 números. Sicània 
(1958-1959), fundada per Nicolau Primitiu Gómez Serrano i dirigida per Vicent Badia Marín, bilingüe i mensual, 
publicà 18 números amb una tirada d'uns 6.000 exemplars. Mijares (1951-1961), suplement literari del Boletín de la 
Societat Castellonenca de Cultura (BSCC), dirigit per Àngel Sànchez Gozalbo, publicà 20 números; Gorg 
(1969-1972). 
3 Més simbolistes foren Xavier Casp, Joan Valls Jordà, Matilde Llòria, Emili Roca Salvador, Josep Mascarell Gosp. I 
més inconformistes i existencialistes Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Jaume Bru i Vidal, Maria Beneyto, Francesc 
de Paula Burguera, Rafael Villar. 
4 Un dels principals referents d'aquesta nova orientació foren els llibres de Josep Maria Castellet La hora del lector 
(1957) i Poesia, realisme, història (1965), a més de l'important estudi-antologia que aquest crític escrigué en 
col·laboració amb el professor Joaquim Molas, titulat Poesia catalana del segle XX (1963), en què es preveié que la 
producció poètica contemporània havia de sintonitzar amb el realisme històric. 



literatura havien aportat els pensadors de l'escola marxista (Georg Lukács, Antonio 
Gramsci, Lucien Goldmann, Bertolt Brecht). La poesia realista dels anys 60 tingué les 
característiques següents: 

1 Actitud social del poeta: deixà de sentir-se una espècie d'elegit, un il·luminat o un 
solitari, per a identificar-se amb l'entorn; passà a considerar-se una persona corrent 
més, solidari amb la resta. 
2 Sobre l'experiència poètica: l'acte d'escriure deixà de ser una labor intimista o críptica, 
per a ser una experiència compartida amb els lectors, amb el conjunt de la societat. 
 

3 Mètode d'“inspiració”: la reflexió del poeta sorgia de l'experiència real; no provenia 
de la consideració de la paraula poètica com a font d'un discurs simbòlic. 
4 Un llenguatge nou: el discurs poètic deixà de ser equívoc i abstracte, per a passar a ser 
unívoc i concret. El llenguatge adquirí un to directe i fins i tot col·loquial. 
5 El protagonista del poema: l'heroi de la nova poesia passà a ser una persona corrent, 
immersa en l'anonimat de la vida quotidiana. 
6 L'objectiu de la poesia: la poesia assolí una funció social, amb l'objectiu d'enriquir la 
persona humana i alliberar-la de tota mena d'alienacions i d'opressions. 
7 El destinatari: qualsevol lector es convertí en destinatari de la poesia realista; els 
receptors deixaren de ser persones cultes amb formació literària. 

En sintonia amb la poesia realista, la "nova cançó" es convertí ben aviat en un fenomen 
de masses. Tingué com a objectiu recuperar l'ús públic de l'idioma a través de la nova 
música popular i divulgar, burlant la censura, missatges de continguts antifranquistes i 
d'orientació nacionalista. Raimon, a partir de la seua primera cançó (1959: Al vent, 
escrita el mateix any de la mort del gran poeta simbolista Carles Riba) es convertí en el 
cantant més emblemàtic i les seues cançons assoliren un gran impacte social. 
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