
 

OPCIÓ 1 
DECADÈNCIA O EDAT MODERNA 

 

          Entenem per Edat Moderna el període que va del segle XVI al 

XVIII, s'ha usat el concepte de “Decadència” per anomenar aquest 

període de crisi tot i que hi ha producció literària culta, els autors no són 

tan brillants con en el Segle d'Or. Es conrearà la literatura popular que 

gaudirà d'una gran vitalitat. 

 

No es pot entendre la situació de la nostra literatura en aquesta etapa 

sense conèixer diferents factors de la política com el Compromís de 

Casp, que donarà entrada a la dinastia dels Trastàmara i el consegüent 

trasllat de la cort a Castella, la Guerra de les Germanies on els nostres 

territoris viuen una situació de violència i sobretot la derrota de la 

Corona d'Aragó que defensava els drets dinàstics de l'Arxiduc Carles 

d'Àustria front als de Felip d'Anjou, el qual  va guanyar i acabà amb els 

nostres furs imposant el decret de Nova Planta, prohibint l'ús del 

valencià que quedà reduït a l'àmbit privat i a més es comença a perdre la 

consciència d'unitat cultural. 

          Durant aquesta etapa l'escriptor desconfia de la seua llengua 

materna i de la cultura, però continuarà usant-la en les classes populars 

fent una literatura rica i viva. A més l´auge del Segle d´Or de la 

literatura espanyola suposarà un sentiment d´inferioritat entre els 

escriptors que els abocarà cap a l'autoodi i l’abandonament de la nostra 

llengua. Per aquestes raons, en aquesta etapa la producció literària en la 

nostra llegua fou escassa i encara de tradició medieval.  

A València, a la cort de la virreina Germana de Foix, molts escriptors 

escrivien en castellà, en bilingüe o en llatí per imitació de la cultura 

clàssica. Uns dels autors destacats en prosa és Joan Lluís Vives, un autor 

amb una amplia producció literària de caràcter pedagògic i didàctic. Feia 

servir el valencià per a la correspondència i considerava que s'havia de 

gastar també per a les lleis i l´ensenyament. 

          En poesia podem distingir diferents tendències com la de la 

tradició culta medieval, la poesia tradicional medieval i popular i la 

poesia satírica. En aquest àmbit destaca Joan Timoneda amb  l´obra Flor 

d´enamorats. 
 

 



OPCIÓ 2  
DECADÈNCIA O EDAT MODERNA 

 

 Als segles XVI, XVII I XVIII té lloc un període de crisi conegut 

com la Decadència ja que els autors ja no són tan brillants com al Segle 

d’Or. Les causes polítiques d’aquesta crisi són tres principalment: el 

compromís de Casp, la guerra dels germanies i la derrota de la corona 

d’Aragó en la guerra de successió entre Felip V de Borbó i l’Arxiduc 

Carles d'Àustria. Aquesta última portà a la creació del Decret de Nova 

Planta que va provocar que l’ús de la nostra llengua fora privat i 

aleshores, la pèrdua de la consciència d’unitat.  

Com a conseqüència els escriptors començaren a desconfiar de la seua 

llengua materna i de cultura, però continuaran usant-la entre les classes 

populars de manera que la literatura popular esdevindrà viva i rica i el 

punt de referència en valencià. Paral·lelament, val a dir que el segle d’Or 

de la literatura espanyola provoca un sentiment d’inferioritat i d’autoodi 

que portarà els nostres autors a l’abandonament de la llengua materna, el 

valencià. 

 Durant el Renaixement, al segle XVI, comptem amb una 

producció literària escassa i de tradició medieval i a València els 

escriptors escriuen en castellà, en bilingüe o en llatí (per imitar la cultura 

clàssica). Com a autor destacat de prosa trobem a Lluís Vives amb una 

producció literària de caràcter pedagògic i didàctic. Feia servir el valencià 

per a la correspondència i considerava que s'havia de gastar també per a 

les lleis i l'ensenyament. Per altra banda, trobem diverses tendències a la 

poesia com la de tradició culta medieval, la poesia popular i tradicional i 

la poesia satírica. Un poeta d’aquesta època que cal destacar és Joan 

Timoneda amb la seua obra Flor d’enamorats.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



OPCIÓ 1 
 

La Renaixença (1833-finals segle XIX)  
 

En aquest període es produeix el moviment de recuperació de la nostra 

cultura i literatura. Amb els jocs florals, que eren uns certàmens poètics 

on demostraven el gust pel passat medieval, es va aconseguir un públic 

habituat a la literatura, la primera editorial en valencià i un prestigi 

social per a la llengua. A més, els jocs florals van potenciar l'aparició de 

nous escriptors i es funda Lo Rat Penat. Amb Lo Rat Penat es defensen la 

patria, lo fides i l'amor. Aquesta institució va ser fundada en 1878 per 

Constantí Llombart, que reunia els poetes i en diferenciava de dos tipus: 

d’una banda, els poetes d'espardenya, dirigits per Constantí Llombart i 

que defensaven l'ús de la llengua col·loquial sense ser depurada de 

castellanismes, vulgarismes o grafies castellanitzants. Tenen un estil de 

poesia satírica i molt popular. D’altra banda, els poetes de guant, cultes i 

dirigits per Teodor Llorente, utilitzaven una llengua arcaïtzant només en 

la poesia. Respecte a la poesia culta, aquesta va ser coneguda per la 

denominada oda “La Pàtria”, una oda amb molt prestigi l'autor de la qual 

és Bonaventura Carles Aribau. Aquesta oda va reivindicar la llengua, la 

nació i va determinar l’inici del moviment. Dos autors molt importants 

d’aquest moviment son: En primer lloc, Mossen Jacint Verdaguer. 

Aquest autor coneixia els clàssics i va ser estudiós de la llengua i la 

poesia popular. A més, va usar una varietat lingüística culta i el seu gran 

poema va ser “Canigó” (1886), de temàtica religiosa i històrica. En segon 

lloc i per últim, Teodor Llorente. Aquest autor va ser traductor, poeta i 

periodista. Va fundar “Las Provincias” i idealitzava el passat, és a dir, 

utilitzava un estil basat en tòpics tradicionals, com la natura, destacant 

virtuts essencials de la terra. Aquest autor ofereix una imatge idíl·lica del 

món rural valencià, els costums i la gent humil. 

 

 

 

 

 

 
 



OPCIÓ 2 
 

La Renaixença   

 

         La Renaixença és un moviment que sorgeix a l’any 1833 i dura fins a 

finals del segle XIX. Té com a objectiu la recuperació de la cultura i la 

llengua valenciana. Aquesta està impregnada d'ideals del Romanticisme, 

el Realisme i el Naturalisme. S’hi intenta redescobrir la pàtria, que 

s’inicia amb l’oda La Pàtria escrita per Carles Aribau. A més, es vol 

recuperar el prestigi, el nivell social i cultural de la llengua pròpia.  

Amb aquesta finalitat es creen els Jocs Florals, uns certàmens poètics on 

es demostrava el gust pel passat medieval. Amb els Jocs es va aconseguir 

que de nou el públic tornara a estar habituat a la literatura en valencià, 

apareix la primera editorial en la nostra llengua, la qual cosa suposa un 

prestigi social per a la mateixa, sorgeixen nous escriptors i es destaca la 

fundació de Lo Rat Penat. Aquesta fou una institució fundada en 1878 per 

Constantí Llombart amb el lema: pàtria, fides, amor. Hi acull dos tipus de 

poetes, els poetes d’espardenya que defensaven l’ús de la llengua 

col·loquial sense ser depurada de castellanismes, vulgarismes o grafies 

castellanitzants. Per altra banda els poetes de guant, que eren cultes i 

volien usar una llengua arcaïtzant, encapçalats per Teodor Llorente. 

         Els autors de literatura culta que hi destaquen durant la Renaixença 

són els següents: Mossèn Jacint Verdaguer, un autor que coneixia els 

clàssics, estudiós de la llengua i la poesia popular que utilitza una 

varietat lingüística culta. Autor del simbòlic poema Canigó de temàtica 

religiosa i històrica. D'altra banda comptem amb el valencià Teodor 

Llorente que va ser traductor, poeta i periodista. Va fundar el diari ‘’Las 

Provincias’’ i en les seues obres idealitzava el passat com a estil basat en 

tòpics tradicionals, la natura com a virtuts essencials de la terra. Volia 

oferir una imatge idíl·lica del món rural valencià, els costums i a gent 

humil. 

 

 
 
 
 
 
 
 



El teatre de la Renaixença II meitat del XIX  
 
 La segona meitat del segle XIX  està marcada per la Renaixença, 

moviment polític, cultural i literari que s'inicia el 1833 amb la publicació 

de La Pàtria, de Bonaventura Carles Aribau. Vuit anys més 

tard, Joaquim Rubió i Ors escriu el pròleg per a un recull dels seus propis 

poemes, text que serà considerat el manifest d'aquest corrent. 

El teatre va ser un gènere de gran influència en eixos temps, per la qual 

cosa l’afició va anar en augment. Com en la poesia es diferencien dues 

tendències. Per una banda tenim la línia popular, encapçalada per Eduard 

Escalante i que es caracteritza per la defensa de l'ús de la llengua “tal 

com es parla” incloent castellanismes i vulgarismes.   

Aquest autor era fill d’una família de la petita burgesia del Cabanyal, pel 

que coneixia bé aquell barri de pescadors i les seues preocupacions. Ell 

escrivia sainets inspirant-se en l'ambient que envoltava el Cabanyal i la 

ciutat de València. Les seues obres tracten sobre la menestralia i 

l'espectador s'hi identifica, retrata escenes quotidianes, la trama és molt 

simple -amb amors impossibles- i les seues obres són humorístiques 

perquè fan burla i sàtira d’aquests ambients i costums burgesos. Els 

personatges eren caricaturitzats i apareixien com persones que pretenien 

aparentar el que no són parlant castellà malament. Les seues obres més 

importants son: Les xiques de l’entresuelo, L’escaleta del dimoni o Bufar en 

caldo gelat. Un altre autor a destacar és Josep Bernat i Baldoví amb la 

seua obra El virgo de Vicenteta. 

D'altra banda tenim la línia culta: un teatre basat en trets del 

Romanticisme que recrea ambients de la corona catalano-aragonesa amb 

un llenguatge arcaic. Destaca Àngel Guimerà, que començà escrivint 

tragèdies romàntiques en vers de caire medieval i llegendari sobre un 

tema històric. Com a obra cal destaca Mar i cel. L'acció es situa en alta 

mar durant la primera meitat del s.XVII i explica l'amor impossible entre 

un pirata musulmà i una xica cristiana. Més tard començà amb el 

Realisme. Aquestes eren obres més contemporànies com Terra baixa i 

amb els quals el públic s’hi identificava perfectament. Després, amb el 

Modernisme, Guimerà intentarà reeixir com fins aleshores, però no ho 

aconseguirà perquè la societat havia canviat. No obstant Mar i cel s’ha 

convertit en un clàssic que “triomfa” sempre.  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XIX
https://ca.wikipedia.org/wiki/Renaixen%C3%A7a_catalana
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_P%C3%A0tria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bonaventura_Carles_Aribau
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Rubi%C3%B3_i_Ors


Modernisme     
 
          El modernisme és un moviment cultural de finals del S. XIX i 

principis del XX, que comprén totes les manifestacions artístiques. 

Respon a la voluntat de modernitzar la cultura, seguint els models 

europeus, i pretén transformar la cultura tradicionalista i regional en una 

cultura moderna, nacional i progressista. 

          En general es caracteritza pel predomini de l‘individualisme, el 

subjectivisme i la contradicció d'una societat que fa que els autors es 

senten limitats per les normes, quan el que desitgen és ser creatius. 

          Hi ha un gran afany de modernització i progrés, a més d’un 

conflicte entre l’artista -rebel- amb la societat, que és conservadora. 

Volen que l’intel·lectual i l’artista siguen considerats com a 

professionals, i recerquen l’art total. A més a més, el modernisme defensa 

l’ús d’una llengua moderna i culta, depurada de vulgarismes i 

barbarismes, utilitzant com a model de parla el món rural, menys 

castellanitzat. 

 

Hi podem distingir dues etapes: 

           

           La primera, a l’última dècada del segle XIX, que recull la llavor 

europea d’avantguarda, i serà referent en qualsevol vessant artística. A 

més, mitjançant la publicació de la revista l’Avenç, es promou la 

modernització de la llengua i afavorir el seu ús, es tradueixen obres i es 

publiquen les pròpies, i s’inicia la reforma ortogràfica promoguda per 

Pompeu Fabra. 

Al mateix temps es manifesten dos corrents estètiques, com són la 

regeneracionista, que pretén canviar la societat a través de l’obra 

artística, i on destaca Jaume Brossa, i l’esteticista, més idíl·lica i 

bohèmia, que considera que l’art existeix per a benefici de la seua bellesa 

i per fugir d’una realitat quotidiana i rutinària, on destaca Joan Maragall. 

           

             A la segona etapa, fins a 1911, la producció novel·lística esdevé 

molt important, amb obres com L’auca del sr. Esteve. Així, modernisme i 

noucentisme es complementen, sobretot en la tasca normativitzadora i 

modernitzadora de la llengua, la cultura i la societat. 
 

 

 



La Narrativa modernista 

 
El Modernisme va ser un moviment cultural que va tindre lloc 

entre finals del s. XIX i principis del S. XX. Va comprendre totes les 
manifestacions artístiques i tenia com a idea principal modernitzar la 

cultura i posar-la a l’avantguarda. Es seguien els models europeus i 
d’aquesta manera es transformava la cultura tradicionalista i regional en 

una cultura moderna, nacional i progressista. 

Durant aquest moviment, va destacar la narrativa modernista que 
encara que manté alguns aspectes del naturalisme, s’allunya de la visió 

determinista. Per tant, la novel·la modernista es caracteritza per ser 
naturalista, és a dir, accepta la idea de que el medi influencia als 

personatges, els quals es manifesten com a persones rebels i 
inconformistes i que intenten dominar sempre el seu destí. La psicologia 

del protagonista també és molt important davant una societat que actua 
de forma primària i per instint. A més, l’espai geogràfic i social on es 

situa l’acció esdevé simbòlic, ja que mostra el conflicte entre el 
protagonista i l’entorn (o entre l’artista i la societat). Les descripcions 

també busquen aquest caràcter simbòlic, per això són tan detallades. Es 
solen presentar realitats crues i decadents.  

Tanmateix, dins de la narrativa modernista podem trobar tres 
tendències: la novel·la rural, la costumista i la decadentista. 

En primer lloc, la novel·la rural és un tipus de novel·la on el 

paisatge no és idíl·lic sinó que es desenvolupa en una natura salvatge que 
provoca unes condicions de vida molt dures als personatges. Per 

exemple, els camperols són descrits com a homes brutals dominats pels 
instints més primitius. Mentre que el protagonista es mostra com un 

heroi que busca autorealitzar-se i ser ell mateix o alliberar als altres de la 
seua estupidesa perquè puguen tindre millors condicions de vida. Però, 

l’entorn sempre apareix com un obstacle, simbolitzant la societat 
opressora que impedeix el desenvolupament del personatge.  Pel que fa 

al llenguatge, podem observar que és un llenguatge rural ple de 
col·loquialismes i frases fetes. Algunes obres importants són: Els sots 

feréstecs de Raimon Casellas, Solitud de Víctor Català i La vida i la mort 

d’en Jordi Fraginals de Josep Pous i Pagès. 

En segon lloc, la novel·la costumista és un tipus de novel·la on els 

costums són vistos com un obstacle contra la realització de l’individu i la 
seua llibertat. Són obres que critiquen l’immobilisme de la seua classe 



social. L’obra més representativa és L’auca del senyor Esteve de Santiago 
Rusiñol. 

En últim lloc, la novel·la decadentista és un tipus de novel·la on 

s’analitzen els conflictes interns dels personatges en el seu desig 
d’autorealització. Tenien com a tema principal l’home aïllat davant 

l’ambient hostil i pretén escandalitzar el lector barrejant el sexe, la mort i 
la religió. L’obra més representativa és Josafat de Prudenci Bertrana o 

Camí de llum de Miquel de Palol. 

 


