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Avui se celebra el 50è aniversari del Primer Festival 
Popular de Poesia Catalana, que va tenir lloc a la sala 
Gran Price el 25 d’abril del 1970. L’acte, com recorda 
Joan Colomines, un dels seus principals organitzadors, 
va ser una iniciativa de la Comissió Coordinadora de 
Forces Polítiques de Catalunya, que aplegava els par-
tits polítics clandestins més importants, per tal d’im-
pulsar un gran acte de mobilització popular. Així va ser 
com es va proposar de fer un magne festival de poesia 
catalana. El lloc escollit va ser el popular Gran Price 
(1934-1973), conegut temple de la boxa, la lluita lliu-
re i sala de ball de Barcelona. 

El Primer Festival Popular de Poesia Catalana va ser 
un dels actes culturals i polítics més destacats de l’an-
tifranquisme, i la poesia i la llengua catalanes hi van te-
nir un protagonisme absolut. L’acte unitari es feia tam-
bé en solidaritat amb el moviment obrer. Els diners re-
collits es van destinar a pagar l’organització i les mul-
tes que va imposar el Govern Civil; la resta va anar als 
familiars dels presos polítics. Hi van participar diver-
sos actors i actrius, i alguns dels més representatius po-
etes del moment –Bartra, Brossa, Espriu, Ferrater, Pa-
lau i Fabre, Pere Quart o Vinyoli–, que hi van recitar 
personalment. El muntatge general va anar a càrrec de 
Josep Anton Codina i Feliu Formosa. Josep Guinovart 
va fer el cartell de l’acte i Frederic Amat l’escenografia. 

Clandestinament, Pere Portabella, en companyia 
de Carles Santos i altres col·laboradors, va enregistrar 
l’acte. El film Poetes catalans (1970) de Portabella, que 
recull alguns dels moments més vibrants del festival, 
és un document audiovisual històric i cultural extra-
ordinari, d’una potència expressiva colpidora, amb 
imatges saturades de blanc i negre, i so distorsionat. 

L’atmosfera asfi-
xiant del mo-
ment polític que 
transmet el film 
contrasta amb la 
força de la parau-
la poètica i la veu 
dels poetes. En-

cara avui emociona sentir Ferrater recitant la Cançó 
del gosar poder, Pere Quart les Corrandes de l’exili o 
Brossa el seu poema dedicat al cos de Mossos d’Esqua-
dra. Els crits fervents de “Llibertat, llibertat” i “Am-
nistia”, proferits pel públic el 1970, ressonen avui més 
vius que mai.  

No hi ha dubte que la força de les imatges del film 
de Portabella ha contribuït d’una manera decisiva a 
convertir el festival del Price en un acte mític. Poques 
vegades es fa visible el poder de la poesia i la seva vin-
culació amb el poble “despullant el mot de tota enga-
nyosa demagògia, restituint-li tota la seva noblesa i 
la seva profunda significació humana, social i histò-
rica”, tal com afirma Joan Oliver en el seu parlament 
de cloenda. 

En pensar un nou acte de commemoració de l’es-
deveniment, a proposta del Memorial Democràtic i de 
la Institució de les Lletres Catalanes, el que em sembla 
essencial és aconseguir que en resti també un docu-
ment audiovisual que permeti actualitzar la potència 
de la suma de poesia i cinema. És per això que, junta-
ment amb Ona Balló, vam proposar de fer un recital 
amb un bon nombre dels més rellevants poetes actu-
als, de les diverses generacions en actiu, amb paritat de 
gènere, i alhora poder-ne realitzar un film que dirigi-
rà Isaki Lacuesta. Així mateix, Frederic Amat en farà 
la imatge i la compositora Marina Herlop acompanya-
rà els poetes al piano. L’acte que s’havia de realitzar 
el 27 d’abril al Teatre de la Biblioteca de Catalunya, 
malauradament, haurà d’esperar fins passat el mo-
ment més greu de la pandèmia. 

La poesia catalana viu un moment esplendorós, 
nombrosos actes i festivals en tot el territori són tes-
timoni de la seva qualitat i diversitat. En els temps 
obscurs i difícils que vivim és més necessari que mai 
destacar el valor essencial de la poesia, de la cultura. 
En temps de confinament s’imposa la necessitat de 
lluitar per la vida i per les llibertats individuals i 
col·lectives, s’imposa la necessitat d’unes paraules i 
d’unes imatges veritables i justes, allunyades de la 
mentida i de la repressió.!

EL PODER DE LA POESIA 

ELS CRITS FERVENTS DE 
“LLIBERTAT, LLIBERTAT”  
I “AMNISTIA” RESSONEN 
AVUI MÉS VIUS QUE MAI

Manuel Guerrero Brullet

finita. / I una pàtria tan petita/ que la so-
mio completa”. També en la cloenda final, 
durant la qual van esclatar els crits. “El 
Price es va convertir en un ring on la llui-
ta es lliurava a través de la paraula poèti-
ca”, explica Frederic Amat, que en aquells 
moments tenia 18 anys i s’estrenava com 
a escenògraf amb aquell recital. “Vaig 
aconseguir unes tarimes de l’Ajuntament 
i les vaig col·locar escultòricament –diu–. 
Eren de color gris, amb els marges de co-
lor vermell, una al·legoria de les gorres de 
plat que portaven els grisos”. 

Una vetllada contundent 
Per a Amat, el Price dels poetes va ser un 
“acte d’una gran contundència”. Al tram fi-
nal del recital van llegir obra pròpia disset 
poetes. “L’única dona que hi havia era Ro-
sa Leveroni, amb qui més tard vaig tenir 
una bona amistat –diu Marta Pessarrodo-
na, que al recital va seure entre Salvador 
Espriu i Gabriel Ferrater–. Tots dos esta-
ven tan nerviosos que s’anaven passant 
pastilles tranquil·litzants. Mentre en Ga-
briel llegia Cançó del gosar poder li tremo-
laven les cames”. El 1970, Ferrater, llavors 
parella de Pessarrodona, ja no escrivia po-
emes. “Quan el vaig conèixer el 1968 ja ha-
via tancat l’obra, tot i que encara escriuria 
Midsommarnatt, que em va dedicar –con-
tinua–. Tinc molt bon record del recital del 
Price. Quan després es va voler recuperar 
amb el Gespa Price de l’Autònoma, el 1975, 
allò ja va ser terregada”.  

El 1970 van llegir també Joan Vinyoli, 
Jordi Sarsanedas, Francesc Vallverdú, 
Josep Maria Llompart i Agustí Bartra. 
“Una cosa que no perdono a Bartra, tot i 
que érem amics, és que va recitar davant 
d’Espriu un poema en què deia que «la pà-
tria no és covarda, ni vella ni salvatge» –fa 
memòria Feliu Formosa–. Em sembla 
que Bartra no havia entès Assaig de càn-
tic en el temple”. A Frederic Amat li va sa-

ber greu no poder sentir els poemes de 
J.V. Foix ni de Josep Carner en la seva 
pròpia veu. “El primer no va venir –diu–. 
El segon estava molt gran i tocat”. De fet, 
Carner moriria el 4 de juny d’aquell any. 

L’únic document del Price dels poetes, 
de gran valor històric i artístic, el va filmar 
clandestinament Pere Portabella. Poetes 
catalans (1970) recupera la veu en acció de 
set dels seus participants més destacats, 
de Bartra a Espriu, Ferrater, Oliver-Quart 
i la irreverència de Joan Brossa, que va rei-
vindicar la policia catalana en un temps en 
què les forces de l’ordre eren espanyoles: 
“Del cos de Mossos de l’Esquadra / només 
n’hi ha autoritzada una secció / que és 
considerada com a força d’ordre / públic 
i es limita concretament a prestar / ser-
vei a la Diputació provincial”. En temps de 
recentralització com els d’ara –i en èpo-
ca de turbulències nacionals–, el festival 
Price és, a més d’un record obligat, d’una 
vigència remarcable.!
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