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Prerequisits

L'assignatura no té prerequisits, però és convenient haver cursat "Literatura catalana segle XX I" i "Literatura
catalana segle XX II". També haver cursat -o estar cursant- "Poesia catalana segle XX". Cal tenir present que,
durant el curs 2015-2016, l'assignatura se centrarà en la poesia catalana dels anys 70 del segle XX.

Objectius

L'assignatura té un doble objectiu principal:

a) Entrar a fons en el context de la poesia catalana dels anys 70, un període especialment complex a causa
de l'enorme varietat de propostes existents i en uns moments que són de canvi, tant a nivell estètic com de
situació històtrica i social. En aquest sentit, s'estudiaran els corrents poètics, els antecedents, el grups literaris
i les plataformes de difusió de les diferents propostes. Val la pena tenir present que al llarg del curs no es farà
un seguiment exhaustiu de tots aquests aspectes. El panorama se centrarà sobretot en la contextualització
dels autors que es treballaran.

b) Tenir un coneixement aprofundit de determinades obres i autors característics de la dècada, a partir de la
lectura detallada dels seus textos. El gruix de l'assignatura estarà destinat, de fet, a aquest segon objectiu.

A aquests objectius bàsics se n'afegeixen dos més, de caràcter metodològic.

c) Crear un fòrum de discussió ric i complex a partir de les lectures i les anàlisis dels poemes.

d) Aprendre a fer comentaris d'obres i de textos a un nivell que el resultat pugui ser publicable en revistes
especialitzades.

Competències

Llengua i literatura catalanes
Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals
s'inscriu.
Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc
de la periodització de la història literària occidental.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les
tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana.
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Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.). i
comparatives.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més
representatius de la literatura catalana.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar textos literaris des de bases filològiques i comparatistes, i redactar anàlisis i identificar models
de llengua literària en textos catalans contemporanis.
Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
Descriure el context històric de la literatura catalana contemporània i relacionar obres literàries amb el
seu context històric i cultural.
Dur a terme treballs escrits i presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
Elaborar, en un nivell avançat, textos crítics sobre les tendències principals i els autors i les obres més
representatius de la literatura catalana contemporània, i redactar assaigs originals i complexos, amb
domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període contemporani.
Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la
literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
Interpretar la tradició cultural occidental a partir del segle XIX i fins a l'actualitat, i reconèixer amb detall
en un text contemporani els trets de la tradició occidental.
Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l'anàlisi crítica
Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics
Redactar, en un nivell avançat, assaigs històrics i interpretatius sobre la tradició literària catalana
contemporània, i exposar i argumentar de manera complexa visions de conjunt sobre fenòmens de la
literatura catalana contemporània.
Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.

Continguts

Les línies poètiques dominants durant la dècada dels setanta

Consideracions prèvies

- Les bases teòriques i el marc internacional

El retrocés de la crítica sociològica
Puixança d'altres corrents crítics: l'estructuralisme i la seva evolució, formalisme, estilística, etc.
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Nous models literaris foranis. El descrèdit del realisme

- Visió general del període als Països Catalans

Història externa

- Evolució

Període transitori (1968-1972)
El  de la "nova poesia" (1972-1980/82). Una "poesia jove" que cada vegada ho és menysboom

- Plataformes per a una dècada

Actes públics
Revistes

* Atenció especial a  (1977-...)Reduccions

* Revistes i revistetes, grups i grupets: , , , , , etc.Tarotdequinze Èczema Blanc d'Ou Domini Fosc Tecstual

Premis literaris

* Atenció especial als premis "Amadeu Oller" i "Carles Riba"

* Altres

Col·leccions de poesia

* "Llibres del Mall". Projectes i dissensions

* Altres iniciatives: "Óssa Menor", "L'Escorpí", "Ausiàs March", "Cristalls"...

* Mallorca: "Guaret"i altres

* València. Els inicis de "Poesia 3 i 4"

Antologies

* Diverses antologies combatives

* Primers intents de clarificació

* Altres

La crítica

* Una crítica militant de suport a les diverses tendències

* Un cas específic: Joan Ferrater i el seu mestratge

Les diverses tendències

- Aspectes generals

Formalisme / realisme. Una polèmica mal plantejada
Unes mínimes constants

- Diferents intents de classificació

- Una proposta selectiva i poc compromesa

Aportacions innovadores a partir de la tradició simbolista
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* J. V. Foix com a model

* Pere Gimferrer

El mestratge ferraterià

* Els poetes gironins: Narcís Comadira, Salvador Oliva i altres

* El cas de Marta Pessarrodona

Pervivencia del realisme i vies d'evolució

* Els poetes dels seixanta. Entre el silenci, la continuïtat i l'evolució

- Silenci o balanç d'última hora: Jordi Sarsanedas, Joaquim Horta, Lluís Alpera, etc.

- Continuïtat: Joan Colomines, Miquel Bauçà, Màrius Sampere

- Evolució: Francesc Vallverdú, Josep M. Llompart

* Canvi de models

- Pèrdua de protagonisme de Salvador Espriu i "Pere Quart"

- La confirmació de Miquel Martí i Pol i Vicent Andrés Estellés

* Els poetes dels setanta

- Fidelitat al realisme compromès: Josep Espunyes

- La via existencial, una veta productiva: Valerià Pujol

- Una fita: Francesc Parcerisas i la seva evolució

Les "flors del mall" i els seus múltiples esqueixos

* El vessant més pròpiament formalista: Ramon Pinyol, Xavier Bru de Sala

* Aproximació al neopopularisme des de pressupòsits diferents: Miquel Des- clot, M. Mercè Marçal

* El retoricisme medievalitzant. Jaume Medina

* Una història particular: Miquel de Palol

Aportació valenciana

* El grup de : Marc Granell, Josep PieraCairell

* Altres: Salvador Jàfer, Joan Navarro, Gaspar Jaén i Urban

Avantguarda i experimentació

* Joan Brossa com a model

* Guillem Viladot i la seva poesia concreta

* L'hiperrealisme, un realisme d'avantguarda: Jaume Vallcorba, Josep Albertí

* Altres experiències: Antoni Tàpies-Barba, Miquel Bach, Vicenç Altaió, etc.

Alguns casos més aïllats, però igualment significatius

* La trajectòria poètica de Feliu Formosa
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* Els primers passos d'Eudald Puig

* Altres

Altres línies poètiques paral·leles. Entre la vigència i la simple presència

La més pura herència simbolista

-La continuïtat: Tomàs Garcés, Jaume Agelet

-Ressons lopezpiconians: Josep Esplugas, Xavier Casp

-La tradició mallorquina: Miquel Dolç

Una herència més evolucionada

-La consolidació de Joan Vinyoli

-Des de les Illes, però al marge d'escoles: Blai Bonet, Miquel Àngel Riera,

-Altres autors: Joan Vergés, Joan Argenté

Entre l'exili i el retorn

-La projecció d'Agustí Bartra, ja des de l'interior

-La trajectòria personal de Ramon Xirau

Metodologia

1. LECTURES

Narcís COMADIRA,  (1972), Barcelona, Edicions 62, 1972, («Els llibres de l'escorpí»,El verd jardí
poesia, 13). Reproduït a Narcís COMADIRA, , Barcelona,La llibertat i el terror. Poesia 1970-1980
Edicions 62, 1981, («Cara i creu», 30), ps. 49-86; i a Narcís COMADIRA, Formes de l'ombra. Poesia

, Barcelona, Edicions 62 / Empúries, 2002, («Poesia», 70).1966-2002
Francesc PARCERISAS,  (1972), Barcelona, Edicions 62, 1976,Discurs sobre les matèries terrestres
(«Els llibres de l'escorpí», poesia, 7). Reproduït a ,Triomf del present. Obra poètica 1965-1983
Barcelona, Columna, 1991.
Pere GIMFERRER,  (1970), Barcelona, Edicions 62, 1970, («Els Llibres de l'Escorpí»,Els miralls
poesia, 3). Reproduït a , Barcelona, Edicions 62, 1981, («Cara i creu», 28).Mirall, espai, aparicions
Reproduït també en altres edicions de les obres completes de Gimferrer.
Marta PESSARRODONA,  (1972), Barcelona, Lumen, 1972, («Paraula menor»). ReproduïtVida privada
a , Barcelona, Edicions del Mall, 1984, («Sèrie Batent», 14).Poemes 1969-1981
M. Mercè MARÇAL,  (1979). Barcelona, Edicions del Mall, 1979, («Llibres del Mall», 39).Bruixa de dol
Diverses reedicions, també en altres editorials. La més assequible és la de Barcelona, Edicions 62,
2006, («Educació 62», 18). Reproduït a , València, Eliseu Climent editor,Llengua abolida (1973-1988)
1989, («Poesia 3 i 4», 58).
Miquel MARTÍ I POL,  (1978), Barcelona, Edicions del Mall, 1978. Diverses reedicions.Estimada Marta
La més assequible és la Barcelona, Edicions 62, 2008, («Educació 62», 34).
Joan VINYOLI,  (1976), Barcelona, Proa, 1976, («Els Llibres de l'Óssa Menor»). ReproduïtVent d'aram
a Joan VINYOLI, , Barcelona, Crítica, 1979, a Joan VINYOLI, Obra poètica 1975-1979 Obra poètica

, Barcelona. Edicions 62, 2001, («Clàssics Catalans») i a Joan VINYOLI, completa Vent d'aram, 
Barcelona, Edicions 62, 2015, ("Educació 62", 90).
Els altres poetes dels setanta. Antologia casolana. Fotocòpies.

2. TREBALLS
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1.  

Caldrà presentar durant el curs un mínim de dos exercicis de comentari de poemes d'entre els diversos
que s'aniran proposant a classe.
S'haurà de presentar un treball (individual o en grups de dues persones) d'una de les lectures
obligatòries. Aquest treball serà exposat a classe. No cal presentar un redactat definitiu, només un
esquema d'exposició que serà tutoritzat. Els alumnes que no vulguin fer exposició a classe també
podran optar per un treball escrit a partir d'una llista de propostes que es farà a l'inici de curs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposició oral, seguint un guió supervisat pel professor, de les lectures

de textos teòrics i crítics

15 0,6 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16

Exposició, per part del professor, dels punts del programa;

contextualització de les lectures escollides

35 1,4 4, 9, 10, 12, 13

Tipus: Supervisades

Discussió de textos poètics, teòrics i crítics 17,5 0,7 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Autònomes

Cerca bibliogràfica. Fonts i recursos documentals 30 1,2 2, 13, 15, 16

Comentari escrit de textos crítics, amb guiatge del professor 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 13, 14, 15, 16

Lectura guiada de textos 20 0,8 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 16

Avaluació

Hi ha una petita descripció d'aquestes activitats en l'apartat de "Metodologia".

No es pot accedir a l'examen sense haver presentat l'altra feina (perdó: les altres "activitats").

També es tindrà en compte la participació a classe en les sessions de lectura dels llibres.

Per accedir a la reavaluació caldrà haver obtingut, com a mínim un 3'5 en l'avaluació prèvia.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Dos comentaris de text (com a mínim) 20% 3 0,12 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16

Examen final 60% 2 0,08 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16

Treball de curs 20% 2,5 0,1 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia
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1.  BIBLIOGRAFIA

S'inclou ara una extensa bibliografia, que va bé de tenir present. A principi de curs se'n farà una slecció i
valoració crítica

a) Bibliografia general sobre el període

Àlex BROCH, «Història d'un procés. La poesia catalana, 1970-1985», dins Sobre poesia catalana.
, Barcelona, Proa, 2007, ps. 17-44, («Biblioteca literària», estudis, 13).Lectures crítiques, 1973-2008

Àlex BROCH, "La generació dels setanta com a eix", dins , Sant BoiLiteratura catalana. Balanç de futur
del Llobregat, Edicions del Mall, 1985, ps. 33-55.
Àlex BROCH, "La literatura catalana 1968-1988. Síntesi de situació", dins Actes del vuitè col·loqui

 (volum II), Barcelona, Publicacions de l'Abadia deinternacional de llengua i literatura catalanes
Montserrat, 1989, ps. 309-316.
Àlex BROCH, , Barcelona, Edicions 62, 1980.La literatura catalana dels anys setanta
Àlex BROCH, "1992. Temps de present", dins DIVERSOS AUTORS, 70-80-90. Literatura (Dues

, València, Eliseu Climent editor, 1992, ps. 17-62.dècades des de la tercera i última)
Maria CAMPILLO, Enric CASSANY, Assumpta CROS, "Els millors títols 1971-1981: una enquesta
entre crítics literaris", , núm. 271 (abril 1982), ps. 20-27.Serra d'Or
DIVERSOS AUTORS, , Barcelona, Edicions 62, 1987.Edicions 62. Vint-i-cinc anys (1962-1987)
DIVERSOS AUTORS, "La generació dels 70", , núm. 441 (setembre 1996), ps. 28-33.Serra d'Or
DIVERSOS AUTORS, , Barcelona, Associació d'Escriptors enLa generació dels setanta: 25 anys
Llengua Catalana, 1996.
Josep FAULÍ, , Sabadell, Obra Cultural de la Caixa d'Estalvis de Sabadell,Premis literaris catalans
1983.
Guillem-Jordi GRAELLS, Oriol PI DE CABANYES, , Barcelona, Pòrtic,La generació literària dels 70
1971 [1975].
Carles-Jordi GUARDIOLA, ,Per la llengua. Llengua i cultura als Països Catalans (1939-1977)
Barcelona, La Magrana, 1980.
Josep MASSOT I MUNTANER, "El nou  de la literatura mallorquina", dins boom Els mallorquins i la

, Barcelona, Curial, 1985, ps. 303-309.llengua autòctona
Jaume PONT, "Literatura catalana", dins DIVERSOS AUTORS, , Madrid,Letras españolas 1976-1986
Castalia, 1987, ps. 223-260.
Pere ROSSELLÓ BOVER, "La recerca de noves alternatives en la literatura dels anys 70 i 80 a
Mallorca", dins  (volum I),Actes del Desè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
Barcelona, AILLC / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995, ps. 93-119.
Vicent SIMBOR, Ferran CARBÓ, , Barcelona / València,Literatura actual al País Valencià (1973-1992)
Institut Universitari de Filologia / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993.
Llorenç SOLDEVILA, , Argentona,La nova cançó (1958-1987): 30 anys d'un fenomen cultural modern
L'Aixernador, 1993.
Enric SULLÀ, "La literatura dels anys 70", dins DIVERSOS AUTORS, ,Història de la literatura catalana
volum III, Barcelona, Ediciones Orbis / Edicions 62, 1984, ps. 249-260.
Jaume VALLCORBAPLANA, "  vol dir metro" , núm. 8 / núm 12 (setembreUnderground , Els Marges
1976, gener 1978), ps. 131-137, 114-117.

b) Bibliografia específica sobre la poesia catalana del període

Josep ALBERTÍ, "A les Illes, una poesia de ruptura?",  núm. 250-251 (juliol-agost 1980), ps.Serra d'Or,
83-84.
Josep ALBERTÍ, "Alguns esdeveniments a la poesia de les Illes", , núm. 237 (juny 1979), ps.Serra d'Or
39-40.
Josep ALBERTÍ, "Nova poesia a Mallorca",  (25-IX-1977 / 2-X-1977 / 9-X-1977).Diario de Mallorca
Josep ALBERTÍ, "Poesia d'avui fins a 1974 a les Illes", , núm. 73 (s. d.), ps. 29-35.El Pont
Josep ALBERTÍ, " , revista de poesia", , núm. 222 (març 1978), p. 44.Reduccions Serra d'Or
Vicenç ALTAIÓ, "Gespa-Price", , núm. 23 (novembre 1989), ps. 27-30.Lletra de Canvi
Vicenç ALTAIÓ, J. M. SALA-VALLDAURA, "Estudi", dins Les darreres tendències de la poesia catalana

, Barcelona, Editorial Laia, 1980, ps. 7-82.(1968-1979)
Vicenç ALTAIÓ, " , , , Artics (1972-1990)" dins DIVERSOS AUTORS, Tarotdequinze Cristalls Èczema

, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991, ps. 64-71, .Literatures submergides
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Miquel ALZUETA, " , l'exigència d'una generació",  (2-III-1980).El Mall Avui
M. Àngels ANGLADA, "Poesia catalana 1972", , núm. 67 / núm. 68 (s. d.), ps. 32-40, 29-38.El Pont
M. Àngels ANGLADA, "Poesia catalana 1973", , núm. 76 / núm. 77 (s. d.), ps. 28-40, 37-40.El Pont
M. Àngels ANGLADA, "Poesia catalana 1974", , núm. 78 / núm. 79 (s. d.), ps. 26-40, 27-32.El Pont
M. Àngels ANGLADA, "Poesia catalana 1975", , núm. 80 (s. d.), ps. 34-40.El Pont
M. Àngels ANGLADA, "Poesia catalana 1976", , núm. 83 (s. d.), ps. 30-32.El Pont
M. Àngels ANGLADA, "Poesia catalana 1977, , núm. 84 (s. d.), ps. 33-38.El Pont
M. Àngels ANGLADA, "Poesia catalana 1978", , núm. 85 (s. d.), ps. 28-32.El Pont
M. Àngels ANGLADA, "Poesia catalana 1979", , núm. 87 (s. d.), ps. 22-27.El Pont
Pere ANGUERA, "La nova poesia al camp de Tarragona", , núm. 225 (juny 1978), ps. 43-45.Serra d'Or
Jaume AULET, "La poesia catalana dels darrers anys", dins DIVERSOS AUTORS, La cultura catalana

, Barcelona,recent (1960-1988). Cicle de conferències fet al CIC de Terrassa (curs 1988-1989)
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, ps. 113-132.
Jaume AULET, "La poesia catalana i el boom de l'any 1972", , núm. 22 (primavera 1997), ps.Caplletra
139-152.
Jaume AULET, " : vint-i-dos anys i setanta números", , núm. 9 (juny 1999), p. 75.Reduccions Transversal
Antoni M. BADIA I MARGARIT, "La pretesa crisi del vocabulari poètic", , núm. 250-251Serra d'Or
(juliol-agost 1980), ps. 59-61.
Enric BOU, "La literatura actual. La poesia", dins Joaquim MOLAS (dir.), Història de la literatura

, Barcelona, Ariel, 1988, ps. 373-394.catalana. Part moderna. Volum XI
Àlex BROCH, Jaume PONT, "La nueva poesía catalana 1970 /1985", , núm. 3Los Cuadernos del Norte
(1986), ps. 70-85.
Xavier BRU DE SALA, "El Mall, 25 anys abans", dins DIVERSOS AUTORS, Llengua abolida. Primer
encontre de creadors. Lleida, 15, 16 i 17 d'abril de 1999, Lleida, Ajuntament de Lleida, 2000, ps. 41-52.
Antònia CABANILLES, "Paisatge amb figures. Lectura de la poesia catalana al País Valencià
(1973-1985)", dins , Valencia,La vella pell de l'alba (Poesia catalana al País Valencià, 1973-1985)
Eliseu Climent editor, 1985, ps. 13-39.
Francesc CALAFAT, "Entre el llenguatge i la realitat: vint anys de poesia catalana", , núm. 22Caplletra
(primavera 1997), ps. 27-48.
Francesc CALAFAT, "La poesia en català al País Valencià (1970-1990), dins F. CALAFAT (ed.), Camp

, València, Edicions de la Guerra, 1991, ps.de mines. Poesia catalana del País Valencià 1980-1990
5-112.
David CASTILLO BUÏL, "Inventaris tendenciosos. Són els antologistes els jutges de la
contemporaneïtat literària?", "Divuit anys de poesia catalana. De l'eclosió dels setanta a la
normalització dels vuitanta", , núm. 8 (juny-juliol 1988), ps. 14-17, 29-32.Lletra de Canvi
Joan COLOMINES, "El Primer Festival Popular de Poesia Catalana vint-i-cinc anys després", Serra

, núm. 426 (juny 1995), ps. 24-27.d'Or
Joan COLOMINES, "Pròleg" a Premi de poesia per a inèdits Amadeu Oller. Segona antologia

, Barcelona, Edicions Poemes, 1970, ps. 5-13.1968-1969-1970
Narcís COMADIRA, "La poesia catalana jove", , núm. 449 (20-IX-1976).Presència
Isidor CÒNSUL, "1968-1992. 25 anys de poesia catalana. Els límits d'una cronologia: la Generació de
1970", dins , Barcelona, La Magrana, 1995, ps. 189-224, ("ElsLlegir i escriure. Papers de crítica literària
orígens", 37).
Isidor CÒNSUL, "Poesia i poetes dels setanta", dins DIVERSOS AUTORS, La generació dels setanta:

, Barcelona, Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, 1996, ps. 31-44.25 anys
DIVERSOS AUTORS, , Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1995.El Price dels poetes, 25 anys
DIVERSOS AUTORS, , Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991.Literatures submergides
Amadeu FABREGAT, "Poesía valenciana actual, , XXIII, núm.Revista de la Universidad Complutense
92 (juliol-agost 1974).
Pere FARRÉS, "La poesia realista i la seva evolució", dins DIVERSOS AUTORS, Història de la

, volum III, Barcelona, Ediciones Obis / Edicions 62, 1984, ps. 129-140.literatura catalana
Enric FERRER, , València, Eliseu Climent editor, 1981.Literatura i societat. País Valencià. Segle XX
Especialment l'apartat sobre poesia del capítol "La difícil creixença (1960-...)", ps. 130-149.
Manel GARCIA GRAU, Manel PITARCH FONT, "Sobre la poesia castellonenca contemporània
(1974-1984)", dins DIVERSOS AUTORS,  (volum III), Barcelona,Homenatge a Arthur Terry
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999, ps. 213-233.
Pere GIMFERRER, "Signos de la joven poesía",  (5-X-1974).Destino
Pere GIMFERRER, "Signos de la poesía catalana",  (5-VIII-1976), p. 25.Destino
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Pere GIMFERRER, "Una nueva colección: ",  (26-I-1974).Llibres del Mall Destino
Guillem-Jordi GRAELLS, " . Nous camins per a l'edició de poesia",  núm. 185Tarotdequinze Serra d'Or,
(febrer 1975), p. 44.
Josep IBORRA, "La nova poesia catalana del País Valencià", , núm. 3 (setembre 1977), ps.Reduccions
53-60; núm. 5 (juliol 1978), ps. 41-58. Reproduït a Josep IBORRA, La trinxera literària (1974-1990).

, València / Barcelona, Publicacions de l'Abadia deEstudis sobre literatura catalana al País Valencià
Montserrat / Institut Universitari de Filologia Valenciana, 1995, ps. 157-182.
Joan Josep ISERN, "Cinquanta números de . Un patrimoni de quinze anys al servei de laReduccions
poesia", , núm. 64 (juny 1992), ps. 146-151.Revista de Catalunya
Joaquim MARCO, "La nova poesia catalana", dins , Barcelona,El Modernisme literari i d'altres assaigs
Edhasa, 1983, ps. 272-278.
Joaquim MARCO, Jaume PONT, "Primera part. La nova poesia catalana", dins La nova poesia

, Barcelona, Edicions62, 1980, ps. 5-139. Inclou una bibliografia moltcatalana. Estudi i antologia
completa.
Joan MAS I VIVES, "Del realisme narratiu a la diversitat actual. Dues generacions de poetes
mallorquins (1960-1975)", , núm. 13 (1982), ps. 43-136.Randa
Joan MAS I VIVES, "El fet poètic d'ara a les Illes", "A Mallorca, nova saó per a la poesia", dins 

, Manacor, Foment de Cultura a Manacor, 1982, ps. 9-26, 61-64.Reflexions sobre poesia catalana
Mariona MASGRAU, «La poesia visual catalana dels anys seixanta i setanta, un gènere de revolta, dins
Pilar ARNAU I SEGARRA (ed.), Identitat, literatura i llengua. Actes de la secció literària del XIX

, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006, ps.Col·loqui Germano-Català (Colònia 2003)
152-165, («Biblioteca Milà i Fontanals», 50).
Lluís MESEGUER, "La nova cançó i l'escriptura lírica", , núm. 22 (primavera 1997), ps.Caplletra
169-184.
Lluís MESEGUER, "Les metàfores de la Nova Cançó", dins Actes del Desè Col·loqui Internacional de

 (volum I), Barcelona, AILLC / Publicacions de l'Abadia de Montserrat,Llengua i Literatura Catalanes
1995, ps. 351-371.
Carles MIRALLES, "Algunes impressions i algunes idees sobre poesia catalana (1970-1971)", ,El Pont
núm. 57 / núm. 66 (s.d.), ps. 30-34, 30-38.
Joaquim MOLAS, "Retòrics i terroristes en la poesia catalana de postguerra", , núm. 9Els Marges
(1977), ps. 3-6. Especialment l'apartat "La poesia dels anys 70" (p. 6).
Maria Cinta MONTAGUT, "La poesia catalana en 1980", , núm. 90 (s.d.), ps. 36-40.El Pont
Pius MORERA, «L' , un esplet d'idees noves», dins DIVERSOS AUTORS, Amadeu Oller

, Barcelona / Palma deTransformacions: llenguatges teòrics i relacions interartístiques (1975-2000)
Mallorca, Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Edicions UIB / Institut d'Estudis Baleàrics, 2010, ps.
367-401, («Biblioteca Miquel dels Sants Oliver», 36).
Dolors OLLER, "Els tres ordres de figuració a la poesia moderna i algunes consideracions sobre la
postmoderna", , núm. 26 (1982), ps. 43-56.Els Marges
Dolors OLLER, , Barcelona, Empúries, 1986.La construcció del sentit
Francesc PARCERISAS, "A l'entorn de la jove poesia al Principat", , núm. 235 (abril 1979),Serra d'Or
ps. 77-80. Reproduït a Francesc PARCERISAS, , Barcelona, Curial, 1991, ps.L'objecte immediat
275-286.
Jaume PÉREZ MONTANER, "Introducció a ", dins , València, Eliseu ClimentBrossa nova Subversions
editor, 1990, ps. 217-232.
Josep PIERA, "La nova poesia catalana al País Valencià", dins Actes del quart col·loqui d'estudis

, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985, ps. 335-343.catalans a Nord-Amèrica
Antoni PLADEVALL I ARUMÍ, "Vint anys de poesia a Osona (1970-1989)", , XIV, núm. 125 (1990),Ausa
ps. 147-162.
Jaume C. PONS ALORDA, Pau VADELL, «Tafalejar: aproximació a la col·lecció de poesia », dinsTafal
DIVERSOS AUTORS, ,Transformacions: llenguatges teòrics i relacions interartístiques (1975-2000)
Barcelona / Palma de Mallorca, Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Edicions UIB / Institut
d'Estudis Baleàrics, 2010, ps. 317-340, («Biblioteca Miquel dels Sants Oliver», 36).
Jaume PONT, "El actual renacimiento poético catalán",  (7-VII-1977), p. 34.Destino
Jaume PONT, "La poesía de los años setenta", , núm. 2144 (9-XI-1978).Destino
Jaume PONT, "Poesia visual.  poesia catalana", , núm. 8 (juny-juliol 1988), ps.L'altra Lletra de Canvi
25-28.
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Jaume PONT, "Vint anys de poesia catalana: 1955-1975. Del realisme social a la renaixença poètica
dels anys setanta", dins , volum II, Països Catalans,Resolucions del Congrés de Cultura Catalana
1978.
Emili RODRÍGUEZ BERNABEU, Pròleg a Migjorn (Poesia jove de les comarques del sud del País

, Alacant, Publicacions de la Caixa d'Estalvis Provincial, 1977.Valencià)
Josep Maria SALA-VALLDAURA, "El lloc de la generació dels setanta en la crítica i la poesia dels
vuitanta", dins DIVERSOS AUTORS, ,70-80-90. Literatura. Dues dècades des de la tercera i última
València, Eliseu Climent editor, 1992, ps. 141-175.
Josep Maria SALA-VALLDAURA, , Barcelona,L'agulla en el fil (Poesia catalana 1980-1986)
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1987.
Pep SEGON, "Deu anys o una dècada", , núm. 4 (hivern-primavera 1981), ps. 55-56.L'Estrof
Enric SÒRIA, "Escrit des del silenci. Notícia de la poesia valenciana recent", , núm. 22Caplletra
(primavera 1997), ps. 203-216.
Enric SULLÀ, "La poesia catalana jove: una alternativa al realisme", , núm. 1 (1974), ps.Els Marges
114-118.
Enric SULLÀ, "Les darreres aportacions en la poesia", dins DIVERSOS AUTORS, Història de la poesia

, volum III, Barcelona, Ediciones Orbis / Edicions 62, ps. 261-272.catalana
Enric SULLÀ, "Per què poetes en temps indigent?", , núm. 154 (juliol 1972), ps. 39-40.Serra d'Or
Arthur TERRY, "La poesia catalana moderna dins el seu context europeu", , núm.Revista de Catalunya
4 (gener 1987), ps. 147-161.
Joan TRIADÚ, "El darrer tombant", dins , Barcelona, Edicions 62,La poesia catalana de postguerra
1985, ps. 187-225.
A. VIANA, J. CAMARASA, "Sexe, sexualitat i angoixa: poesia valenciana actual", ,Lletres de Canvi
núm. 5-6 (primavera 1981), ps. 46-70.

c) Textos i documents. Algunes fonts

Agustí BARTRA, , Barcelona, Laia, 1980.Sobre poesia
Àlex BROCH, "Taula rodona amb els nous poetes", , núm. 328 (gener 1974).Canigó
Joan BROSSA, "L'ou ballarí", pròleg a Carles CAMPS, Santi PAU, L'influx de lynx no altera el conducte
, Barcelona, Les Hores Extres, 1969.
Narcís COMADIRA, "Poesia i política" [1973], "Carta a Francesc Vallverdú on es parla de Gabriel
Ferrater, d'uns anys i d'uns records (escrita per ser publicada en un llibre d'homenatge als guanyadors
de la , llibre que Edicions 62 volia publicar)" [1975], dins , Barcelona, Empúries,Lletra d'Or Sense escut
1998, ps. 15-18, 211-222.
Narcís COMADIRA, pròleg a Pep VILA, , Girona, 1974.Primeres proves
Miquel DESCLOT, "La ballaruga dels poemaferits o qui tingui puces que se les espolsi", ,Serra d'Or
núm. 152 (maig 1972), ps. 27-28.
"Enquesta sobre la poesia catalana avui",  (30-X-1974, 6-XI-1974).Tele/Exprés
"Poesia catalana. Enquesta", , núm. 8 (juny-juliol 1988), ps. 33-35.Lletra de Canvi
Amadeu FABREGAT, pròleg a , València, l'Estel, 1974.Carn fresca. Poesia valenciana jove
Gabriel FERRATER, "Sobre la forma realista (pròleg a un llibre de versos)", dins ,Sobre literatura
Barcelona, Edicions 62, 1979, ps. 139-143.
[Josep M. FIGUERES], "UN DELS TRETZE", "Evolució formalista o una purista revolució", dins Primera

, Sant Cugat delVallès, Amics de Sant Cugat, 1973.mostra de la jove poesia catalana, 24-VI-73
Guillem-Jordi GRAELLS, "La poesia, és a dir la vida. Taula rodona amb set poetes joves", ,Serra d'Or
núm. 173 (febrer 1974), ps. 17-21.
J. F. y A. B, "Poesía en Cataluña. Carlos Barral, Agustín Bartra, Felip Cid, Félix Cucurull, Carles
Miralles", , número extraordinari 23 (desembre 1970), ps. 61-64. TaulaCuadernos para el Diálogo
rodona.
Marià MANENT, "Estranya maduresa. Poemes de Bru de Sala", , núm. 166 (juliol 1973), p.Serra d'Or
45. Reproduït amb el títol "El primer llibre de Xavier Bru de Sala" a Marià MANENT, Llibres d'ara i

, Barcelona, Edicions 62, 1982, ps. 51-55.d'antany
Jaume MEDINA, Miquel DESCLOT, "Poesia per donar i per vendre", , núm. 188 (maig 1975),Serra d'Or
ps. 23-25.
Santi Pau, "Notes sobre poesia visual", dins , Barcelona, Edicions del Mall,Els jardins de Kronenburg
1975.
Ramon PINYOL, Xavier BRU DE SALA, Miquel de PALOL, Antoni TÀPIES-BARBA, "Sin antes romper
huevos no se hacen tortillas",  (30-I-1974).Tele/Exprés
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"TAROTS DE QUINZE", núm. 0 (s.d. [1972]).
Francesc VALLVERDÚ, "Prefaci" a , dins VALLVERDÚ, , Barcelona,Retorn a Bílbilis Poesia 1956-1976
Edicions 62, 1976, ps. 185-187.
Pep VILA, "L'art com a acció i reflexió",  (20-XI-1976).Presència

d) Unes quantes antologies

Vicenç ALTAIÓ, J. M. SALA-VALLDAURA (eds.), Les darreres tendències de la poesia catalana
, Barcelona, Laia, 1980.(1968-1979)

Antònia CABANILLES (ed.), ,La vella pell de l'alba (Poesia catalana al País Valencià, 1973-1985)
València, Eliseu Climent editor, 1985.
Joan COLOMINES (ed.), Premide poesia per a inèdits Amadeu Oller. Segona antologia

, Barcelona, Edicions Poemes, 1970.1968-1969-1970
Amadeu FABREGAT (ed.), , València, L'Estel, 1974.Carn fresca. Poesia valenciana jove
Jordi LLAVINA, , Barcelona, Columna,Les veus de l'experiència. Antologia de la poesia catalana actual
1992.
Joaquim MARCO, Jaume PONT (eds.), , Barcelona,La nova poesia catalana. Estudi i antologia
Edicions 62, 1980.
Temptant l'equilibri, Campos [Mallorca], Impremta Roig, 1973.
Manuel de SEABRA, , Lisboa, Ed. Futura, 1974.Antologia da novíssima poesia catalã
Tercera antologia (1971-1975) del premi de poesia per a inèdits mossèn Amadeu Oller, Barcelona,
Edicions Poemes, 1976.
Quarta antologia (1976-1977) del premi de poesia per a inèdits mossèn Amadeu Oller, Barcelona,
Edicions Poemes, 1978.
Antologia Price-Congrés, Barcelona, Congrés de Cultura Catalana, 1977.
Vint-i-cinc poetes del premi Amadeu Oller, 1964-1989, Barcelona, La Magrana, 1989.

e) Bibliografia específica sobre els principals autors a estudiar

(serà facilitada als alumnes d'acord amb les necessitats de cadascú i a mesura que anem fent les lectures a
classe.)
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