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Resums  

Temes, formes, esclats i fluències en la poesia catalana entre dos segles 
(XX-XXI) 
Víctor Obiols 

El ponent es proposa de resseguir i comentar, a grans trets, la diversitat i exuberància 
de l’expressió poètica catalana que cavalca entre les darreres dècades del s. XX i la 
primera del s. XXI. 

La poesia de l’experiència, l’única experiència poètica possible? 
Jordi Florit Robusté 



Amb l’objectiu de fer una retrospectiva terminològica de la “poesia de l’experiència” 
catalana d’ençà la dècada del 1980, un cop els models textualistes perden preeminència 
social i poder literari, aquest estudi revisa la concepció reduccionista del terme des del 
seu origen fins l’actualitat. Aquesta anàlisi ens permetrà considerar com aquesta 
poètica, així com d’altres teòricament antagòniques, participa d’una mateixa 
simplificació fins replantejar-nos quin tipus d’experiència de la lectura poètica és 
possible actualment i quina concepció fenomenològica rau rere tota aquesta 
nomenclatura. 

«Se m’entafora tot / en la metàfora»: la tradició en Misael Alerm, Jaume 
Coll Mariné i Carles Dachs 
Carles Morell 

La comunicació versarà sobre els conceptes de tradició de tots tres poetes, és a dir, quin 
concepte en tenen, quina és la de cadascú, què n’aprofiten i com se la fan seva, de quina 
manera en beuen, a quins resultats arriben. Serà a partir de poemes concrets dels 
llibres Vell país natal (Misael Alerm), Quanta aigua clara als ulls de la veïna (Jaume 
Coll Mariné) i A dalt més alt (Carles Dachs), però llegint cada poema en relació amb el 
conjunt del llibre.  

La poesia és una paraula sense sinònims 
Simona Škrabec 

En un conegut cicle de conferències, Denis Thouard va fer conèixer una veritat tan 
evident que sovint passa desapercebuda: la poesia és una paraula que en la immensa 
majoria de llengües europees s’utilitza en la seva arrel grega. I fins i tot quan existeix 
algun sinònim —en català no— aquest mai té el mateix pes. L’espai poètic és d’entrada 
pensat com un espai únic, la seva única dimensió són les denses connexions entre 
tradicions, llengües, autors individuals i èpoques distants. En aquest sentit, volem 
examinar la producció poètica catalana des de l’any 2000 des d’aquesta complicitat 
entre les influències foranes i la creativitat pròpia.  

Poesia jove en català als intersticis: l’obra de Maria Cabrera i de Guim Valls 
Maria Sevilla 

Assaig de redefinició de l’escena #poesiajove en català a partir de l’anàlisi i valoració de 
l’obra de les poetes Maria Cabrera i Guim Valls, que serviran d’exemple (en tant que 
corpus exemplars) i d’ancoratge discursiu per provar de problematitzar qüestions 
recurrents al voltant d’aquesta jove poesia en català: què vol dir, poesia jove? És 
l’heterogeneïtat el tret homogeneïtzador d’aquesta mena de generació? Quins són els 
seus referents i quina relació estableixen amb els seus predecessors? Com es 
despolititzen, els fills (ja no) bastards de la tradició? I és saludable, en tot cas, que els 
poetes siguem els nostres propis crítics? 
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