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T.6 - Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el 
període que va des de la postguerra fins a finals dels anys 70 
 
 
Abans del colp d’Estat de 1936, la poesia catalana havia aconseguit uns nivells 
notables de qualitat literària. Alguns dels poetes de més renom van ser, per 
exemple, Josep Carner, Carles Riba o Josep Vicenç Foix. Quan es va reprendre 
l’activitat poètica, la poesia de postguerra va seguir les línies bàsiques anteriors 
a la guerra: la simbolista, la recerca oberta per les avantguardes, i altra més 
realista. 
 
La influència simbolista postula l’ús sistemàtic del ritme de les paraules i dels 
símbols. El poeta ha de suggerir la realitat més que no anomenar-la. Va anar 
evolucionant cap a la "poesia pura", donant lloc a una poesia intel·lectualitzada, 
conceptista i amb un alt grau d’abstracció. 
 
El període de postguerra va començar amb l’aparició de dos llibres clau, Nabí, de 
Josep Carner (aleshores en l’exili) i Elegies de Bierville, de Carles Riba. Durant 
aquests anys se seguiren emprant tècniques simbolistes, però la temàtica dels 
poemes enquadrats en aquesta línia s’obri més a l’exterior (preocupacions del 
moment, problemàtica civil...). 
 
Quant a la tendència avantguardista, sobretot surrealista, en el cas de Foix, 
la investigació el va dur a convertir la recuperació de les veus de la tradició 
medieval catalana (Ausiàs March, Llull i els trobadors) i de Petrarca, en una 
manifestació d’avantguarda, combinació de tradició i modernitat, raó i follia. 
 
Aparegueren escriptors que insistiren en l’experimentació amb el llenguatge, 
sobre la forma i el contingut, com Joan Brossa. 
 
La tendència realista va estar influïda per la crítica marxista i 
l’existencialisme. Propugnava el compromís dels intel·lectuals amb el seu temps 
i amb la col·lectivitat, i una postura crítica i de denúncia social de la dictadura. 
Defensava l’ús d’una llengua més directa i col·loquial, una forma més narrativa 
i el vers lliure (és més important el contingut que no la forma). Els temes són la 
reflexió moral, la denúncia social i política, la temàtica satírica i la quotidianitat. 
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