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���� L’autor 

Francisco de Quevedo (Madrid,1580 - Villanueva de los Infantes,1645). Poeta i prosista castellà, 

fou una de les màximes figures del barroc. Estudià gramàtica, retòrica i humanitats a una escola on 

s’educava la noblesa a Madrid. Completà els seus estudis a Alcalá, obtenint la Llicenciatura en Arts 

i Filosofia. 

Apassionat per la política, amic del duc d'Osuna, l'acompanyà a Itàlia, on intervingué en perilloses 

missions diplomàtiques. A la caiguda del duc (1620), fou desterrat a la Torre de Juan Abad, però 

amb la mort de Felip III i l'ascensió del comte duc d'Olivares recobrà la confiança de la Cort i va ser 

distingit secretari reial.  El 1639 fou detingut, sense que se'n sàpiguen exactament les causes, a 

casa del duc de Medinaceli i empresonat en el convent de San Marcos de Lleó, on restà quatre 

anys en deplorables condicions fins el 1943. Quan sortí en llibertat, amb molts problemes de salut, 

es retirà definitivament a la Torre de Juan Abad.  

 

 

 

���� L’obra 

Quevedo és un dels més grans poetes de tots els temps. D’entre les seves influències trobem tota 

la tradició clàssica (Horaci, Ovidi,...), la tradició italina amb Petrarca i poetes espanyols com 

Garcilaso de la Vega i Fernando de Herrera.  

Conreà tots els gèneres, des dels satírics i polítics, com la cèlebre Epístola satírica y Censoria al 

comte duc, passant pels morals, els burlescs i la sàtira literària i personal (sobretot contra Góngora, 

el seu mortal enemic). Al costat d'aquesta poesia frívola, Quevedo es mostra com el més profund 

poeta metafísic del barroc. La desil·lusió i la melangia barroques, la fugida del temps, la idea de la 

mort, l'angoixa, omplen els seus millors poemes. Bona part de la poesia quevedesca és de caràcter 

amorós i constitueix una de les produccions més apassionades i originals de tot el s XVII, 

caracteritzada per la seva autenticitat, el seu llenguatge directe, col·loquial moltes vegades, i per la 

seva modernitat.  
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Les obres poètiques foren publicades després de la seva mort, en dos volums, El Parnaso español 

(1648) i Las Tres Musas últimas castellanas (1670). La seva obra en 

prosa és molt extensa i variada. Escriví tractats de tipus polític, obres ascètiques, filosòfiques i 

morals, escrits de crítica literària contra el gongorisme. L'obra magistral és la novel·la picaresca 

Historia de la vida del Buscón llamado don Pablos (1626). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Obres 
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El Parnaso español (1648) 

Las Tres Musas últimas castellanas (1670) 

Vida de Fray Tomás de Villanueva  (1620) 

Historia de la vida del Buscón llamado don Pablos (1626) 

Los sueños (1627) 

El Chitón de las Tarabillas (1629) 

Aguja de navegar cultos con la receta para hacer Soledades en un día 

(1631) 

Política de Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás (1635) 

La cuna y la sepultura (1935)  

Quevedo, Francisco de. Poesía amorosa. Barcelona: Plaza & Janés, 1998. 

 

Ens trobem amb un recull de poesia amorosa extreta principalment de les obres El 

Parnaso español  i Las tres Musas últimas castellanas. Les poesies seleccionades, són 

poesies de to burlesc i satíric, on trobem l’amor cortés com a tema central. Són, en la 

seva majoria, poesies de caire festiu, de simple passatemps, que no mostren cap 

passió veritable. Però tot i que es tracta de simples burles,  molts sonets 

(especialment els dedicats a Lisi) poseeixen una bellesa impressionant i no deixen 

dubtes sobre la profunda passió que devia agitar l’ànima de Quevedo. Les seves 

poesies es troben caracteritzades per  el vigor expressiu i la força de les imatges i de 

les metàfores. 
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���� Bibliografia a la nostra biblioteca 
 

 

� Antología poética. Edició de Pablo Jauralde Pou. Madrid: Espasa Calpe, 1997. P 834 Que 

� Antología poética ilustrada. Valencia: La Máscara, 1996. P 834 Que 

� El Buscón. Edició, introducció i notes de Pablo Jauralde Pou. Madrid: Castalia, cop. 1990. N 834 Que 

� El Chitón de las Tarabillas. Edició, introducció i notes de Manuel Urí Martín. Madrid: Castalia, 1998. N 

834 Que 

� Un Heráclito cristiano, canta sola a Lisi y otros poemas. Edició i estudi preliminar de Lía Schwartz i 

Ignacio Arellano. Barcelona: Crítica, 1998. P 834 Que 

� Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos [audiollibre]. La Cañada, Valencia: Audio libro CD, 

2006. CD 6.QUE 13 

� Obra poética: antología comentada. Madrid: Alhambra Longman, 1995. P 834 Que 

� Poemas satíricos. Barcelona: Ediciones 29, 1991. P 834 Que 

� Poesía amorosa. Selecció de Trinidad Sánchez-Pacheco. Barcelona: Plaza & Janés, 1998. P 834 Que 

� Poesías de humor. Selecció de Domingo-Antonio López Serrano. Ciudad Real: Perea, 1997.  P 834 Que 

� Sonetos prohibidos. Edició de Ricardo Llopesa. Valencia: Instituto de Estudios Modernistas, 1999.           

P 834 Que 

� Los Sueños. Introducció i notes de J.A. Alvarez Vázquez. Madrid: Alianza, 1983. N 834 Que 

 

 

 

���� A Internet: 
 

� Fundación Francisco de Quevedo, a: <http://www.franciscodequevedo.org>   


