
LES AVANTGUARDES 
 

Introducció: el simbolisme i les seves derivacions 
 
Durant la segona meitat del segle XIX, una sèrie de factors portaren a una revisió de 
la literatura i, més concretament, de la poesia: 

- el fet que la poesia hagués continuat fidel a l'estètica romàntica, ja que els 
esquemes literaris del Realisme i el Naturalisme només havien estat vàlids per a 
la novel·la i el teatre; 

- la inspiració, l'eufòria, l'instint i la naturalesa romàntics havien originat amb el 
temps un llenguatge col·loquial, fàcil i denotatiu, gastat per l'ús irreflexiu; 

- l'impacte decisiu de la pintura impressionista (Manet, Cézanne, Degas...). 
 
Aquesta revisió passà per diferents etapes (romanticisme, esteticisme impressionista, 
parnassianisme, decadentisme) per concloure en el Simbolisme, punt d'arribada de 
totes les tendències artístiques del segle XIX i punt de partida de les del segle XX. 
 
El terme "Simbolisme", aplicat a la poesia, fou introduït el 1886 per Jean Moréas per 
definir la intenció de substituir la realitat per la idea. El Simbolisme descobrí i introduí 
el concepte de "poesia pura", la poesia que, absolutament independent de la 
realitat quotidiana i racional i estèticament completa, és vàlida per ella mateixa 
sense necessitat de recórrer al seu significat. 
 
Pels volts dels anys vint, els principis simbolistes desembocaren en el postsimbolisme: 
poesia més hermètica, difícil i exquisida; el llenguatge fou sotmès a un procés 
d'elaboració intel·lectual per tal d'arribar al valor absolut i a la suggestió sensual 
(ritme i música) de la paraula. Els poetes postsimbolistes defugien la realitat 
quotidiana i n'inventaven una de pròpia i inaccessible. A Catalunya, Riba fou el 
màxim exponent d'aquesta poesia entesa com a "experiència de cultura". 
Tanmateix, però, d'altres poetes participaren en el procés i assoliren èxits importants: 
Joaquim Folguera, Marià Manent, Clementina Arderiu, etc. 
 

L’Avantguardisme 
 
A les primeres dècades del segle XX sorgí una altra tendència literària. Eren uns anys 
dificils, de tensions entre les classes burgesa i obrera, la Primera Guerra Mundial, la 
crisi econòmica (fallida econòmica dels Estats Units del 1929). La Belle Époque 
s'havia acabat per a la burgesia; començava l'”època de les masses” i les diferents 
modalitats de feixisme entraren en escena. 
 
Aquest panorama polític, econòmic i social va produir trasbalsos culturals i reaccions 
en contra de l'ordre i la civilització. Les actituds cubistes, futuristes, dadaistes i 
surrealistes —avantguardistes— foren les encarregades de posar en evidència la crisi 
total dels esquemes culturals burgesos.  
 
Tots aquests grups avantguardistes coincidiren en la violació de la realitat a través 
de la destrucció de l'harmonia de colors, formes, melodies, imatges, llenguatge. etc., 
i en la recerca constant de noves formes d'expressió. (Vegeu, a continuació, una 
ràpida caracterització de quatre dels "ismes" més importants d'aquests anys.)  



 

 

Cubisme: Cerca de despullar l'aparença de les coses 
de la seva realitat temporal seguint els mètodes de la 
ciència; d'aquí, l'ús de les formes geomètriques 
(plàstica) per a la representació dels objectes, els 
quals havien de ser reconstruïts mentalment per 
l'espectador que els veu com si els contemplés des 
de diversos angles alhora. L'emoció, doncs, radica en 
la disposició dels elements i no pas en els elements 
per ells mateixos. La tècnica del colIage (substitució 
de parcel·les de pintura per trossos de paper, roba, 
etc.) contribuí en gran manera a la recerca 
d'aquesta emoció. 
 

Futurisme: Pretén l'anul·lació d'un món passat, d'una cultura, 
d'un art i d'un ordre ja caducs i l'acceptació d'un art nou 
d'acord amb el món modern. Exaltació del maquinisme 
(velocitat, dinamisme, audàcia, heroisme, perill, lluita. etc.). Les 
"paraules en llibertat" i la "imaginació sense fils" tenen com a 
finalitat la destrucció del discurs, de la sintaxi i de la puntuació 
per tal d'arribar als mots essencials sense cap mena d'ordre, 
innecessari per a comprendre allò que es vol dir. 
 

 

 

Dadaisme: Proposa una actitud de negació de tot: la 
destrucció per la destrucció. El seu objectiu era confondre la 
gent i crear una situació caòtica a nivell intel·lectual que fos 
reflex del caos político i social provocat per la guerra de 1914-
1918. 
 

 
 
Surrealisme: El seu propòsit va més enllà de crear el 
caos intel·lectual; vol crear una crisi de consciència i 
d'aquí que el moviment es comprometés 
políticament. Té molt de romanticisme (valoració del 
somni i recerca d'un mite col·lectiu) i incorpora alhora 
mètodes científics (Freud). Sublima la llibertat a través 
del "meravellós", que aconsegueix mitjançant 
l'escriptura automàtica, l'humor, l'absurd immediat, 
les imatges, els relats dels somnis, etc. 
  

 



Els primers rastres avantguardistes cal buscar-los en la literatura modernista i 
regeneracionista. El Noucentisme, però, segur, racional i assenyat, frustrà els 
elements avantguardistes que potencialment el Modernisme contenia. 
 
La poesia corria en els anys vint per altres camins: 

- l'aventura de la "poesia pura" en homes joves com Riba, Lopez-Picó i Carner; 
- l'aventura "revolucionària" de Salvat-Papasseit; 
- o una aventura mixta, la d'aquells que experimentaven l'avantguarda però 

que eren de filiació noucentista (Folguera o el mateix Foix). 
 
L'avantguarda catalana passà per dues etapes ben diferents tant en actituds com 
en propostes i resultats. 
 
Etapes 
  
El model futurista: 1916-1924 
 
En aquests anys, l'activitat avantguardista seguia el model futuristes i es polaritzà al 
voltant de: revistes com “Trossos", "Un Enemic del Poble", "Arc Voltaic", etc.; 
manifestos: Sóc jo, que parlo als joves, El concepte de poeta (1919) i Contra els 
poetes en minúscula (1920), tots tres de Salvat-Papasseit i sales d'exposició i centres 
culturals on, a més d'exposicions, es venien i editaven llibres, es feien conferències i 
tertúlies de caràcter polític o cultural, etc. 
 
La manca d'homogeneïtat del grup i l'individualisme que se'n derivava i, en segon 
lloc, el confusionisme sobre el concepte d'avantguarda, contribuiren que no 
sobrevisqués. D’altra banda, el 1924 moria Salvat-Papasseit i André Breton publicava 
el primer manifest surrealista. 
 
Josep Maria Junoy (1887-1955) fou l'introductor de les tècniques avantguardistes a 
Catalunya; l'any 1915 publicà l'Oda a Guynemer i el 1920 Poemes i cal·ligrames amb 
un prefaci d'Apollinaire. 
 
El model surrealista: 1924-1934 
 
Dos són els grups avantguardistes d'aquests anys:  

- el Grup de Sabadell (F. Trabal, C. Sindreu, J. Oliver), el qual resolgué la seva 
rebel·lia mitjançant el joc de l'humor gratuït i la reducció a l'absurd.  

- el grup format per J.V. Foix, S. Gasch, Ll. Montanyà i S. Dalí, que girà a l'entorn 
de la revista "L'Amic de les Arts". Nascuda el 1926 a Sitges, fou una publicació 
agressiva que considerà l'art com a ruptura i investigació i que, més tard, tendí 
a l'atac personal (com feren els dadaistes). L'evolució del grup i de la revista 
depengué gairebé exclusivament de Salvador Dalí, el qual, a partir del 1928 i 
amb la publicació del Manifest groc, ho canalitzà tot en el sentit surrealista: 
confusionisme, destrucció de la sintaxi, escriptura en estat de somni o de 
presomni, etc. 

 
El surrealisme fou una obsessió per als intel·lectuals: conferències, ressenyes, revistes, 
exposicions i actes diversos així ho indiquen; això no obstant, pels voltants dels anys 
trenta ja s'inicià el seu declivi. El mateix any 1930 el grup es desféu.  
 


