
  
De la DECADÈNCIA  

S. XVI   
 

  
 al MODERNISME 

S.XVII-XIX 
 

Temes: 5 i 6 



 
 
 Entrem en un període de crisi en què tot i que hi ha 
producció literària culta els autors no són tan brillants com en 
el Segle d'Or. Es conrearà bàsicament la literatura popular. 
Aquest període abraçarà els  SS. XVI, XVII i XVIII 
 
  
 
  

1a QÜESTIÓ 

 
DECADÈNCIA o EDAT MODERNA 

La prosa del Renaixement 

INTRODUCCIÓ 



  
3. Derrota Corona Aragó en la   
guerra de successió entre Felip V de 
Borbó i l’Arxiduc Carles d'Àustria:   
  

• Decret  de Nova  Planta 
• La llengua passa a un ús privat 
• Es perd la consciència d’unitat.  

 

1.  Compromís de Casp: Arribada dels 
Trastàmara, la cort es trallada a Castella 
(castellanització capes altes) 
 
 2. Guerra de les Germanies-  
Virregnat de la Germana de Foix 
 

CAUSES POLÍTIQUES DE LA CRISI:  



·  L'escriptor desconfia de la seua llengua materna i  
   de cultura, però continuarà usant-la entre les classes  
   populars = literatura popular rica i viva. 
 
 
·  L’auge del Segle d'Or literatura espanyola  
   suposarà un sentiment d'inferioritat entre els nostres  
   escriptors= autoodi i abandonament de la pròpia llengua. 

CONSEQÜÈNCIES EN LA LITERATURA:  
 



DESENVOLUPAMENT:  El Renaixement (S.XVI) 

  
En aquesta etapa, la producció literària en la nostra llengua 
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. 
 



    

 

 Un dels autors destacats en prosa és JOAN 
LLUÍS VIVES,un autor amb una àmplia 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;  la de tradició culta medieval, la poesia 
tradicional i popular i la poesia satírica.  
 
Destaquem en aquest àmbit a JOAN TIMONEDA  
amb la seua obra Flor d’enamorats  



MOLTES GRÀCIES 



 
LA RENAIXENÇA   
 1833-finals S.XIX 

 
 

2a QÜESTIÓ 



CARACTERÍSTIQUES GENERALS : 

· Moviment de recuperació de la nostra cultura i literatura 
 

· Impregnat dels ideals del Romanticisme,  
  Realisme i Naturalisme 

 
· Intenta redescobrir la Pàtria: s’inicia amb l’oda   
  La Pàtria (Carles Aribau)  
 
· Recuperació del prestigi i nivell social i cultural de  
  la llengua pròpia com a lema 



Es creen un certàmens poètics on demostren el 
gust pel passat medieval. 

Amb els Jocs es va aconseguir: 

    · Públic habituat, de nou, a la literatura 

    · Apareix la 1ª infrastructura editorial en valencià 

    · Prestigi social per a la llengua 

    · Potencien la creació i l’aparició de nous escriptors  

    · Destaca la fundació de Lo Rat Penat 

ElS JOCS FLORALS;  



                                 
             LO RAT-PENAT: patria, fides, amor 

                               Institució fundada en 1878  per                 
                Constantí Llombart  

                
                                      Reunia els poetes i en  diferenciava de 2 tipus. 

 
POETES D’ESPARDENYA 

  
      Dirigits per Constantí Llombart. 

     
  Defensaven ús llengua col·loquial 

Sense ser depurada de castellanismes, 

vulgarimes o grafies castellanitzants. 

 

     Poesia satírica i molt popular 
 

 

 

 
POETES DE GUANT  

 

    Dirigits per Teodor Llorente  
 

    Eren cultes i volien usar una 

       llengua arcaïtzant. 
 

      Només la utilitzen en poesia. 
 

 



 LA POESIA CULTA 
 DE LA RENAIXENÇA 

 

 ELS AUTORS 



La pàtria  
 

Oda de Bonaventura Carles Aribau,  
1r text de molt prestigi.  

Reivindica la llengua i la nació i 

determina l’inici del moviment. 



· Coneixia els clàssics 

· Estudiós de la llengua i la poesia popular 

· Usa una varietat lingüística culta.  

· Canigó (1886): temàtica religiosa i històrica. 

  És el seu gran poema.              

 

MOSSEN JACINT  
   VERDAGUER 



· Traductor, poeta i periodista 

· Fundà Las Provincias 

· Idealitzava el passat = estil basat en tòpics tradicionals  

· La natura= virtuds essencials de la terra 

· Ofereix una imatge idíl·lica del món rural valencià, els costums  

   i la gent humil.   

 

 TEODOR  
LLORENTE 



 EL TEATRE DE LA RENAIXENÇA  
II meitat del XIX 

3a QÜESTIÓ 



És un gènere de gran influència  
social, l’afició va en augment. 

 
 

Com en la poesia, diferencia  
dues tendències  

 





 

LÍNIA POPULAR  

 

· Defensaven l’ús de la llengua 

 “tal com es parla”, amb  

Castellanismes i vulgarismes... 

   

· Altres autors:  

  Josep Bernat i Baldoví (Sueca) 

  Obra: El virgo de Vicenteta 

      
 

Eduard Escalante 



Escalante és fill d’una família de la petita 
burgesia del Cabanyal. Coneixia molt bé aquell 
barri de pescadors i les seues preocupacions. 
 

Escriu Sainets i s’inspira en l’ambient que 
l’envolta (Cabanyal i la ciutat de València). 
 

 



CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES:  
 

· Tracten temes de menestralia; l’espectador s’hi identifica.  
 

· Retrata escenes quotidianes 
 

· La trama és molt simple: amors impossibles (tema de classe social) 
 

· Són humorístiques perquè fan burla i sàtira d’aquests ambients  
  i costums burgesos. 
 

· Caricaturitza els personatges que pretenien aparentar el que no  
  són parlant castellà malament. 

Obres:  ·  Les xiques de l’entresuelo 

  ·  L’escaleta del dimoni  
              ·  Bufar en caldo gelat 
 





LÍNIA CULTA 

· Teatre basat en trets del  

   Romanticisme 

· Recrea ambients corona  

  catalano-aragonesa 

· Usa un llenguatge arcaic 
 

· Altres autors:  

         Víctor Balaguer 

Àngel Guimerà 



OBRA 



 

Comença escrivint poesia, però  
prompte es dedicarà a la dramatúrgia. 

    
    Les primeres obres eren tragèdies 

romàntiques en vers de caire medieval i 
llegendari sobre un tema històric. 

Destaca: Mar i cel 



L'acció de Mar i Cel se situa en alta mar durant la primera 
meitat del s.XVII. L'obra explica l'amor impossible entre  
un pirata musulmà i una xica cristiana. 











Més tard comença amb el Realisme: obres més 
contemporànies amb les quals el públic s’hi 
identificava perfectament; Terra Baixa 



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

aconseguirà i les temàtiques de les obres  
que tanta glòria li havien donat anys passats 
ja no interessaven. La societat havia canviat.  

 
No obstant cal dir que Mar i cel s’ha convertit  

en un clàssic que “triomfa” sempre.  
 



MOLTES GRÀCIES  



 
4.-EL   
MODERNISME  
1885-1920 
 



· Moviment cultural de finals del S. XIX, principis del XX 

· Abarca totes les manifestacions artístiques i àmbits.  

· La idea principal: modernitzar la cultura i posar-la a 

l’avantguarda.  

· Seguien els models europeus, no tenien altres     

referents moderns. 

· Volen transformar la cultura tradicionalista i regional 

en una cultura  moderna, nacional i progressista. 

· Creen les revistes: l’Avenç, Joventut, Catalònia, Pèl i 

ploma. 

 

          

INTRODUCCIÓ: Definició del moviment 



 

 
1.- Individualisme, subjectivisme i contradicció 
     Les normes limiten i ells van en contra. 

     Volen ser creatius i tindre iniciativa (llibertat) 
 

2.- Afany de modernització= progrés 
 

3.- Conflicte artista-societat: Mouline Rouge 
     La burgesia és conservadora i els modernistes es 
     rebel·len 
 

4.- L’intel·lectual i l’artista = professionals 
 

5.- Recerca ART TOTAL (capacitat de desenvolupar qualsevol o diverses 
arts).  Destaquen arts menors: moblisme, cartellisme, orfebreria 
 

6.- Defesa d’una llengua moderna i culta, depurada de vulgarismes i 
barbarismes 
 

Els models de parla per a la literatura són del món rural perquè estan             
menys castellanitzats. 

CARACTERÍSTIQUES 



   

                           INDIVIDU   vs   MASSA 

   MOBILITAT   vs   IMMOBILISME 

           PROGRÉS i CANVI  vs   RUTINA i TRADICIÓ 

                  SENSIBILITAT   vs   INDIFERÈNCIA 
  

RESUM 



ETAPES  DEL      
MODERNISME 

 



1890-1900 
PRIMERA  ETAPA 



Recullen la llavor europea d’avantguarda, seran  

el seu referent en qualsevol vessant artística.  
L’AVENÇ ; revista que aplega intel·lectuals 

 

   
 



a) Promouen la reforma lingüística  
       per modernitzar la llengua i afavorir 
       l’ús social 
 

b)   Traduïa obres d’autors estrangers 
 

c)    Publicava obres d’autors catalans 
 

d)   Inicia la campanya de reforma ortogràfica    
promoguda per Pompeu Fabra 

 

Què fan des de l’Avenç? 



Es manifesten  

2 Corrents  
Estètiques 

 



 

REGENERACIONISTA  
-la que predomina- 

 

Moviment intel·lectual i compromés amb la 
societat. Pretenien canviar-la a través de l’obra 
artística. Volen una humanitat lliure .  
 

 

Destaquen: Jaume Brossa 



 

 

ESTETICISTA 

-més idíl·lica i bohèmia- 
 

Mov. Artístic anglés finals del XIX. L’art existeix per a 
benefici de la seua exclusiva bellesa, com a evasió, per fugir 
d’una realitat quotidiana i rutinària.  
Tenen poques preocupacions ideològiques, creuen en “l’art 
per l’art”. Menyspreaven les classes populars i els aspectes 
materialistes de la burgesia.  
 

Destaca: Santiago Rusiñol i Joan Maragall  

Es publiquen 2 revistes de caire esteticista:  
Quatre gats i Pèl i ploma 



REVISTES 



Quatre gats 
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SEGONA ETAPA 

1900-1911 
MODERNISME   TRIOMFANT 



La revista Joventut uneix els escriptors. En aquesta  
apareixen els principals escriptors i tendències europees. 
 

Alguns autors de la Renaixença intenten adaptar-se  
com:  Àngel Guimerà i Narcís Oller.  
 

La producció novel·lística esdevé molt important: 
Josafat, L’auca del sr. Esteve 
 

Mor un dels autors emblemàtics: Joan Maragall 

Modernisme i Noucentisme es 
complementen, sobretot en la tasca   
normativitzadora i modernitzadora  
de la llengua, la cultura i la societat. 
 



Moltes gràcies 



5.-LA 
NARRA

TIVA 
MODER
NISTA 



CARACTERÍSTIQUES  
DE  LA  

NOVEL·LA MODERNISTA : 
 



 
Naturalista: el medi influencia sobre els personatges. 
Protagonista: 
1.- Personatge rebel i inconformista. Intenta dominar el seu 
destí. 
2.- Actua per instint i de forma primària contra la societat. La 
psicologia és molt important. 
3.- L'espai on es situa l'acció esdevé simbòlic = mostra el 
conflicte individu vs entorn. 
4.- Descripcions detallades. Caracterització simbòlica. 
5.- Apareix: 
        · Determinisme (destí predeterminat) 
        · Sensualisme (la força dels sentits) 
        · Misticisme (actitud religiosa) 
        · Realitats crues i decadents 



Tendències  
dins la Narrativa 
Modernista 



 Paratges no idíl·lics. Natura salvatge i condicions de vida 
duríssimes. 
Camperols = homes brutals dominats pels instints més 
primitius. 
Protagonista = un heroi que, o  busca autorealitzar-se i ser ell 
mateix, o bé intenta redimir els altres de l’estupidesa perquè 
puguen millorar les seues condicions de vida.  
L’entorn = obstacle. Símbol de la societat opressora que 
reprimeix les intencions renovadores del ptge. 
Lleguatge rural; ple de col·loquialismes i frases  
          fetes= llengua mascle 

Obres:  Els sots feréstecs  
 Solitud  
               La vida i la mort d'en Jordi Fraginals 

1· LA  NOVEL·LA  RURAL 



· El costums = obtacle contra la 
   realització de l'individu i la llibertat. 
  
· Són obres que critiquen l'immobilisme 
     de la seua classe social. 
 
· Obra: l'Auca del sr. Esteve  

2· NOVEL·LA  COSTUMISTA 



3· LA  NOVEL·LA 
DECADENTISTA 

· Analitzen els conflictes interns dels personatges amb desig 
d'autorealització 
 
  · TEMA: l'home aïllat davant l'ambient hostil.  
 
  · Pretén escandalitzar el lector: barreja  
    sexe,religió i mort.  
 
  · Obra: Josafat o Camí de llum 
  



MOLTES GRÀCIES  
PER LA VOSTRA ATENCIÓ 

 i  
Bon Estudi 

 

;) 



6.- LA 
POESIA 
MODER-
NISTA 



Proposen una reforma profunda de la poesia.  
Reaccionen contra els jocs florals perquè tenen temes repetitius, 
poc sincers i arcaïtzants. 

CARACTERÍSTIQUES DE LA POESIA QUE VOLEN FER: 
  

• Sincera 

• Llenguatge actual, depurat i culte 

• Originalitat 

INSPIRATS EN EUROPA ADAPTEN NOUS ESTILS: 
 

 · PARNASIANISME: El poeta recrea un món de bellesa 
absoluta.  
  

· SIMBOLISME: llibertat formal total (símbols, metàfores...) 
 

 · PRERAFAELISME: recerca d’un món més pur. Suposa el 
retorn als clàssics i al món medieval.  



AUTORS 



JOAN MARAGALL 



· Poeta esteticista 

· Molt representatiu del modernisme i amb prestigi 
· Poesia centrada en la natura, exaltació de la vida i 
  l’energia de l’individu. 
· Teoritzador de “La paraula viva”: dir les coses tal 
  com ragen, des de dins, sense censures. 
· Temàtica: natura, paisatge, tradicions, però amb 

  una altra òptica 

· Crític amb la mediocritat de la seua classe social 
 

· Destaquen: 
  Oda a Espanya 

 Obres assagístiques (cartes, discursos, pròlegs...) 
 



       ESCOLA 

MALLORQUINA 



· Escola de poetes mallorquins 

· Inspirats en moviments europeus 

· Es mantenen amb un estil propi diferent als de la península 

· Les mateixes característiques dels modernistes 
 

· Autors: Mossén Costa i Llobera i  
            Joan Alcover 
 

· Temes: 
 Idealització del paisatge: la defensa vida rural 
 El mite de la naturalesa=paradís perdut 
 Les tradicions 

 L’amor com un galanteig  i no com a passió.  
  
 

  


