
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D e  p o e m e s   i  p o e s i a  

ELS ORÍGENS 
La poesia té el seu origen en els pobles orientals. A destacar són: 
La mostra més antiga de poesia xinesa és el Shih Ching, antologia de 
poemes que es remunta als orígens de la dinastia Chou (s. XVIII a.C.). 
La literatura a Japó neix més tard i molt influenciada per la Xina. 
Matsuo Bashô (1644-1694) és la gran figura del haiku.  
L’epopeia del poble indi ve representada pel Ramayana, cap al s. V 
a.C., escrit en sànscrit. 
La lírica àrab té poca repercussió a occident. Un poeta conegut 
fou Sadi (S. XIII d.C). 
La poesia grega pot explicar-se en tres principals períodes: l’arcaica, la 
clàssica i l’hel·lenística. 
I  la llatina en els períodes arcaic, clàssic i imperial. 

POESIA MEDIEVAL 
La poesia era oral, les principals manifestacions foren els cantars de 
gesta i els cantaven els trobadors. 

A Espanya les primeres 
manifestacions foren les “jarchas” 
escrites en mosàrab i el clergat escriu 
en castellà formant part d’un 
moviment anomenat “Mester de 
Clerecía” on  destaquen autors com 
Gonzalo de Berceo o Arcipreste de 
Hita. 
A França el trobador més destacat 
fou Adam de la Halle; a Gran 
Bretanya Geoffrey Chaucer, a 
Alemanya apareixen al s. XII els 

“minnesinger”, poetes cavallerescos i a Itàlia els poetes estan molt 
influïts pels trobadors. 
Al s. XIV l’esplendor del Regne de València propicia la seva pròpia 
literatura amb la figura capdal d’ Ausias March. 

EL RENAIXEMENT 
Té orígen a Itàlia i els poetes més importants són: Angelo Poliziano, 
Ludovico Ariosto i Torquato Tasso ; a França destaca Clement Marot i 
a Gran Bretanya John Skelton, Edmund Spencer, John Milton  i William 
Shakespeare . 
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“Les paraules són coses, i una petita gota de tinta , 
que cau com rosada sobre un pensament, produeix 
el que fa que milers, potser milions, pensen.” 

Lord Byron 



 
 

A Alemanya la reforma de Lutero va limitar la llibertat dels escriptors 
però destaquen Hans 
Sachs  i Friedrich von ; 
a Portugal Gil 
Vicente marca la 
intersecció entre l’ Edat 
Mitjana i el 
Renaixement i destaca, 
també Antonio Ferreira. 
A Espanya el 
Renaixement és 

conegut com a "Siglo de Oro" per la gran quantitat de poetes que 
destaquen. Entre ells: Garcilaso de la Vega,  Fray Luis de León, Luis de 
Góngora , Francisco de Quevedo  i Lope de Vega .  

EL NEOCLASSICISME 
En aquest període iniciat amb la il·lustració a França s’imposa la raó i 
es retorna a les normes greco-llatines, cosa que beneficïa sobretot la 
narrativa i el teatre. 
Destaquen: Jean de La Fontaine i Jean Racine a França; William 
Blake a Gran Bretanya i Giuseppe Parini a Itàlia. 
A Espanya destaquen el fabulistes Tomás de Iriarte i Félix María 
Samaniego. 

EL ROMANTICISME 
Porta implícit un ressorgiment de la poesia. Destaquen figures 
universals com Lord Byron, Victor Hugo i Alessandro Manzoni. 
A Espanya, Duque de Rivas,  José de Esprocenda , José 
Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer  i Rosalía de Castro. 
A Catalunya, l’esclat del 
Romanticisme va contribuir a 
una presa de consciència 
nacional. Catalunya va ser, a 
més, la porta d’entrada de les 
idees romàntiques a la Península 
Ibèrica a través de les 
publicacions El Europeo (1823-
1824) i El Vapor (1833-1835).  

 

 

 
L’any 1859, els prohoms de la primera 
generació de la Renaixença (Joaquim 
Rubió i Ors, Víctor Balaguer, Antoni de 
Bofarull, Joan Cortada i Manuel Milà i 
Fontanals) van restaurar, a l’Ajuntament de 
Barcelona, la vella tradició dels Jocs 
Florals, primer estadi de maduració del 
moviment. També hi van participar 
escriptors mallorquins esperonats per 
Marià Aguiló, un dels factòtums de la 
primera etapa del certamen. 

LA POESIA CONTEMPORÀNIA 
A França sorgeixen vàries corrents artístiques: Parnasianime, 
Simbolisme, Dadaisme i Surrealisme. A Itàlia s’inicia el futurisme. 
A Espanya la poesia ressorgeix al s. XX amb l’anomenada “Generación 
del 98”, representada per Antonio Machado, Miguel de Unamuno i 
 Juan Ramón Jiménez. 

Li segueix la “Generación del 27” i 
els moviments de 
avantguarda: Federico García 
Lorca, Gerardo Diego, Jorge 
Guillén, Vicente  
Aleixandre, Pedro Salinas, Luis 
Cernuda, Rafael Alberti i Miguel 
Hernández. 
A la segona meitat del s. XX 
destaquen Dámaso 
Alonso, Gabriel Celaya , Blas de 

Otero , Jaime Gil de Biedma i José Hierro, entre d’altres. 
A nivell internacional destaquen: Guerra Junqueiro,   Rainer Maria 
Rilke,   Bertold Brecht, T. S. Elliot, Walt Whitman, Emily Dickinson, 
 Jack Kerouac, Khalil Gibrán i Rabindranah Tagore. 
A Catalunya en la mesura que fou l’exercici del poder cultural de la 
burgesia, l’esclat i triomf del Noucentisme va suposar la liquidació del 
Modernisme. L’any 1906 coincideix amb l’inici del Glossari d’Eugeni 
d’Ors i la publicació d’Els fruits saborosos, de Josep Carner.Onze anys 
més jove que Carner, Carles Riba (1895-1959) és l’altra gran figura 
poètica que es pot emmarcar, si més no en el punt de partença, en els 
esquemes del Noucentisme.  
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A partir del 1960 hi hagué canvis en molts aspectes de la vida social 
europea, a banda que, a Catalunya i a Espanya, el temps es 
caracteritzés per una oposició creixent al règim franquista.  
Tots els gèneres es van afilerar a la crida del compromís amb la 
realitat, però va ser en ambits de la poesia on s’assolí més relleu i 
gruix d’articulació teòrica. El 1960 havia coincidit la publicació 
de Vacances pagades, de Joan Oliver, i La pell de brau, de Salvador 
Espriu, llibres considerats preàmbul del 
realis me.  
Miquel Martí i Pol (1929-2003), un del 
poetes catalans més llegits del segle XX, 
també s’inicià en una poesia que barrejava 
els elements d’una crisi d’existencialisme 
religiós amb una literatura social adscrita al 
realisme històric. 
Altres poetes, com Feliu Formosa (1934), 
Joan Margarit (1938) i Miquel Bauçà (1940-
2005), han consolidat unes poètiques en 
evolució, encetades en algun cas a l’ombra 
del realisme històric, i que han girat flns a 
trobar una veu pròpia. També cal 
esmentar:  Francesc Parcerisas (1944) i 
Pere Gimferrer (1945), Maria-Mercè Marçal (1952-1998), Moncada 

(1941- 2005), Montserrat Roig (1946-
1992), Jaume Cabré (1947), Carme 
Riera (1948), Quim Monzó (1952) i 
Miquel de Palol (1952). 

POESIA HISPANOAMERICANA 
En principi no hi ha motius formals 
per distingir-la de la poesia espanyola. 
Però les lluites per a l’emancipació 
porten un rebuig de la inspiració 
espanyola per fixar-se en models 
anglesos i francesos. 
En el segle XX la literatura 
hispanoamericana iniciarà a Espanya 
una renovació de grans 
conseqüències. 

 
                                                                      

 

Entre els segles XIX i XX destaquen a Cuba José Martí , Nicolás Guillén 
i  Emilio Ballagas; a Argentina José Hernández,  Jorge Luis Borges  i 
Julio Cortázar; a Mèxic Octavio Paz , Carlos Pellicer i Ramón López 
Velarde; a Xile Gabriela Mistral  i Pablo Neruda. També destaquen 
el César Vallejo, l’uruguaià Mario Benedetti  i al nicaragüenc Rubén 
Darío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font pel text:  
HISTORIA DE LA POESIA por Javier de Luca:  
http://platea.pntic.mec.es/~jdelucas/historiadelapoesia.htm 

poesia urbana 
https://poesiaurbana4eso.wordpress.com/2011/03/15/historia-de-la-poesia-
catalana/ 

Font per les fotos:  
http://www.google.es 

DOCUMENTS    SOBRE  POESIA  A  LA  

BIBLIOTECA   DE   PIERA: 

AAAA 
AMATE BLANCO, Juan José. Poesía y teatro de Hispanoamérica en el 
siglo XX. 1985  

B 

BALLESTER, Anna. Poemania: guia pràctica per a fer lectors i lectores 
de poesia, 2009 

BENITO de LUCAS, Joaquín. Literatura de la postguerra: la poesía, 
1981 
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BONMATÍ, Ricard. Poesia a l'escola: com fer grans lectors i recitadors: 
poemes engrescadors acompanyats de propostes de treball, 2008 

D 

DEBICKI, Andrew P. Historia de la poesía española del siglo XX: desde 
la modernidad hasta el presente, 1997  
 

LLIBRES DE POEMES  A  LA  BIBLIOTECA   DE   

PIERA 

A la Biblioteca trobareu llibres de poesia de diferents autors i temps 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA DE PIERA 

Horari: 

dilluns, dimecres i divendres  de 15,30 a 20,30 h 
dimarts i dijous de 10 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h 

dissabtes de 10 a 14 h 

Adreça: 

Avda Gall Mullat, 7 - 08784 Piera - telf. 93 778 96 65 
b.piera@diba.cat 

http://www.viladepiera.cat/la-vila/biblioteca 
http://www.facebook.com/bibliotecapiera 

https://www.pinterest.com/bibpiera/ 

 

La pluja és una bruixa 
amb els cabells molt 
llargs. 
Cascavells li repiquen 
tota la trena avall. 
Maria Mercè Marçal 
 


