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primers discos de Guillermina Mot-
ta i l’obertura progressiva a la ima-
ginació dels cantautors. L’home del
carrer de Quico Pi de la Serra dona-
rà pas a L’home estàtic de Pau Riba,
i aquest acabarà de perdre l’entitat
quan Sisa el converteixi en L’home
dibuixat.

‘Hippies’ i poesia concreta
“L’any 1967 el Summer of Love de
San Francisco va portar els primers
hippies a Eivissa i Formentera”, sin-
tetitza Guillamon. Baltasar Porcel
en faria un reportatge dos anys des-
prés. Francesc Parcerisas hi passa-
ria una temporada, i de l’experièn-
cia en sortiria el llibre Latituds dels
cavalls, en què Jim Morrison conviu
amb el sàndal i l’amor lliure. “L’any
1971 Eduard Arranz-Bravo va arri-
bar a convertir en escultura la mà-
quina d’escriure de Parcerisas”, diu
Guillamon amb la vista fixada en
l’objecte colorista i somiós que dó-
na pas a una sala dedicada a la poe-
sia concreta, amb obres d’Antoni
Llena, Eugènia Balcells, Carles
Camps, Carles Santos, Francesc
Torres i Benet Rossell. “La poesia
concreta es fa ressò de la crisi del
llenguatge pròpia del segle XX. El
poema perd el seu valor sintàctic i
esdevé objecte”, es pot llegir a l’en-
trada d’un espai blanquinós i amb
una dotzena de mostres del concep-
tualisme. Balcells mostra una capsa
plena de lletres que ofereix combi-
nacions diferents cada vegada que
algú la sacseja. Torres fotocopia un
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Julià Guillamon es refereix
als anys en què va créixer
la subversió poètica cata-
lana com “la història d’un
entusiasme”. Entre el

1964 i el 1982 escriure versos va ser
“una alternativa a la grisor del fran-
quisme i a les claudicacions de la
Transició”. Abans d’entrar a la pri-
mera sala de l’exposició de la Fun-
dació Palau de Caldes d’Estrac, el vi-
sitant topa amb unes paraules de
Joan Vinyoli adreçades “als joves
catalans” d’una gran vigència: “Es
pot privar un poble de la seva llen-
gua, poden eliminar-la i poden im-
plantar l’ensenyament d’una altra
llengua a les escoles, però si no s’en-
senya aquest poble a sentir en una
llengua diferent, no s’haurà extirpat
mai l’antiga, que reapareixerà en la
poesia, vehicle del sentir”.

La revolta poètica va néixer en
unes circumstàncies polítiques ad-
verses per a la creació en català,
combinades amb la joie de vivre de
les noves generacions, que van pro-
var de traslladar els colors lisèrgics
de moviments com el swinging Lon-

✒✒✒✒ Jordi Nopca

La Fundació Palau de Caldes d’Estrac acull, fins a finals
d’abril del 2013, l’exposició ‘La revolta poètica’. Julià
Guillamon reconstrueix l’escena contracultural en llengua
catalana entre el 1964 i el 1982. Recitals, viatges, excessos,
hippisme, polèmiques, cosmopolitisme i molta creativitat.

don a les seves creacions. “La imat-
ge de l’exposició ve d’un quadre
d’Antoni Padrós del 1967, Automa-
nifest”, explica Guillamon, que
s’atura al davant de l’obra, on un
personatge llueix una corbata en
què es pot llegir Drug: l’home plora,
però al costat hi té dues dones pèl-
roges que exhibeixen una part ge-
nerosa dels seus atributs femenins.

A principis de la dècada dels 70,
Marta Pessarrodona, Salvador Oli-
va, Francesc Parcerisas i Narcís Co-
madira van passar uns anys a Angla-
terra. Els collages provocatius de
Comadira conviuen amb poemes
força allunyats de la seva producció
actual, com el sonet que dedica als
grans magatzems: “Veig uns grans
magatzems. T’agraden. M’atordei-
xen. / Vols que anem a mirar? És no-
més un moment. / Te me’n vas cap a
dins i em deixes, indolent, / entre un
exèrcit foll. I dones m’oprimeixen”.

Guillamon dóna a conèixer una
petita part de l’imaginari pop cata-
là. El visitant es troba amb xapes on
es pot llegir “Fem manetes?”, “Vis-
ca el pa, visca el vi”, les portades dels
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paper una vegada rere l’altra fins
que el text escrit es fa il·legible. Be-
net Rossell col·lecciona fotogrames
dibuixats com si fossin papallones.
Fina Miralles escriu el
seu poema a la sola de les
sabates: la firma s’es-
campa a mesura que es
va avançant.

A principis de la dè-
cada dels 70 diversos
estudiants universita-
ris –entre els quals hi
havia Vicenç Altaió,
Antoni Marí, Maria-
Mercè Marçal i Ra-
mon Balasch–
s’acostarien a la po-
esia per camins di-
versos: el Primer
Festival de Poesia
Catalana (1970)
conviuria amb ini-
ciatives com la re-
vista Tarotde-
quinze (1972–
1975) i el Gespa-
Price celebrat a
l’Autònoma, en
què van partici-
par 67 poetes de
generacions i
estils molt di-
versos. “El car-
tell del Gespa-Price
és espectacular –diu Guillamon–.
Combina una miniatura de les Corts
Catalanes del segle XV amb els plà-
tans que portava Josephine Baker,
que són substituïts per llibres”. La

en en vers Cinc autors tocats per la força contracultural

Marta Pessarrodona
“En l’imaginari dels anys seixan-
ta la cultura francesa deixa lloc al
món anglosaxó”, es pot llegir en
una de les cartel·les de la
primera sala de La revol-
ta poètica. Un dels pri-
mers exemples de la
influència del swin-
ging London va ser el
grup de joves creadors
format al voltant dels
Amics de les Arts de
Terrassa l’any 1964. L’in-

tegraven quatre artistes, Anna
Alavedra, Joan Carles Cabezas,
Marc Molins i Antoni Padrós, i la
poeta Marta Pessarrodona. Els
dos primers llibres de l’autora, 8

poemes (1964) i Primers di-
es de 1968 (1968) són una

bona mostra de la ver-
satilitat i riquesa in-
tel·lectual dels poe-
mes de Pessarrodona,
que amb els anys ha

construït una obra que
també inclou contes,

assajos i biografies.

Francesc Parcerisas
Tot i que es va estrenar amb Vint
poemes civils (1967), Francesc
Parcerisas va exemplificar els
anys de sensoralitat contra-
cultural en llibres com
Latituds dels cavalls
(1974), inspirat per
una cançó de Jim
Morrison. El títol “re-
met a l’època en què
els colonitzadors
transportaven cavalls a
les Amèriques” i “els havi-

en de llançar per la borda” per fal-
ta d’aigua, com recorda Guilla-
mon. A principis de la dècada dels
70 el hippisme eivissenc i els man-
tres hindús van fer furor a Eivis-

sa, i Parcerisas ho reflecteix
en els versos inflamats

del llibre: “Oracions /
precs / el dimoni ne-
palès viu sota l’orb lli-
gam / i prevé de tot
mal, / precs / oraci-

ons, oracions, / OM
MANI PADME UHUM

/ (repetir set vegades)”.

Miquel de Palol
Al pis superior de la Fundació Pa-
lau hi ha exposades diverses
col·leccions de poesia que van
marcar la literatura catalana de
la dècada dels 70: Llibres
del Mall, Cristalls, Qua-
derns Crema i 3i4,
acompanyades d’algu-
na autoedició. El nom
de Miquel de Palol hi
abunda. L’escriptor es
va donar a conèixer
l’any 1972 amb Lotus, i
des de llavors va publicar

pràcticament un llibre per any,
entre els quals destaquen Llet i vi
(1974), Arxiu de poemes indepen-
dents (1975) i Encara mor aquella
primavera (1981). Prolífic des de
ben jove, Miquel de Palol no s’es-

trenaria en la novel·la fins a
l’any 1989, amb El jardí

dels set crepuscles, i no
deixaria de publicar
poesia amb regulari-
tat fins a Nocturns
(2003). Aquesta pri-

mavera va trencar el
silenci líric amb Aire

amb cel de fons.

Vicenç Altaió
Juntament amb Jaume Creus,
Lluís Urpinell i Josep Maria Fi-
gueres, Vicenç Altaió es va acos-
tar a la poesia de ben jove,
primer amb la revista
Tarotdequinze (1972–
1975), però també grà-
cies a l’organització
del Gespa-Price. Cinc
anys després del Pri-
mer Festival Popular
de Poesia Catalana, més
a prop de la reivindicació

política, el Gespa-Price va ser
també un happening, “una mani-
festació festiva i reivindicativa,
hedonista i vital, emparentada
amb els concerts de cançó i els

festivals de rock”. Hi van
participar 67 poetes de

generacions i estils
molt diversos: des de
Miquel Martí i Pol,
Joan Vinyoli i Agustí
Bartra fins a Narcís

Comadira, Biel Mes-
quida, Miquel Desclot i

Xavier Bru de Sala.

Carles Hac Mor
“T’estimo tant tant que / sense tu
els / diumenges no sabria / pas
què fer”. L’any 1975 Carles Hac
Mor va començar a dissemi-
nar la seva obra poètica,
esponerosa, multimòr-
fica i sempre imprevi-
sible, compaginada
amb una sèrie d’arti-
cles de teoria literària
publicats al diari Te-
le/eXprés en què barre-
java “materalisme histò-

ric i dialèctic, pensament Mao Ze-
dong, catalanisme, psicoanàlisi
pseudolacaniana i telquelisme”,
en paraules de Julià Guillamon.
Llibres com Tu·m és no m·s de-

sig/enuig escalaborns
(1977) i Anar i tornar

(1979), amb imatges
d’Eugènia Balcells,
van donar pas a dese-
nes de llibres, l’últim
dels quals és Dietari

del pic de l’estiu, premi
Jocs Florals 2012, que

acaba de ser editat.

revolta poètica dedica una de les sa-
les visualment més impressionants
a contraposar els dos grans recitals:
la posada en escena del Primer Fes-
tival de Poesia és solemne; la del

Gespa-Price, lluminosa i innocent.
Al pis superior
es pot observar
la cara escrita
de la poesia: bo-
na part del catà-
leg de Llibres del
Mall, Cristalls i
els primers títols
de poesia de Qua-
derns Crema (hi
ha una vitrina de-
dicada a les polè-
miques flors del
mall, del col·lectiu
anònim Carles Bau
de l’Aire). L’última
part observa les ar-
rels textualistes en
l’obra primerenca de
Carles Hac Mor, Biel
Mesquida i Quim
Monzó (el de l’experi-
ment en prosa de
L’udol del griso al caire
de les clavegueres). Re-
vistes com la mallorqui-
na Neon de suro (1975-
1982) i serigrafies i acci-
ons de Bartomeu Cabot
desemboquen, a finals del
1981, en la corrosiva pu-

blicació Quaderns de son coc. El final
de l’últim dels textos és d’impacte:
“Som la merda”.✒
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