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un projecte per al segle xxi

Tot i que sembla que no hi ha canvis en els nivells educatius 
postobligatoris, les metodologies, les tendències, les idees en vigor 
es modifiquen. Avui, el currículum de batxillerat considera que 
les competències generals i les competències específiques establer- 
tes són els eixos del procés educatiu i no pas els conceptes i els 
coneixements concrets. 

Des de Text-La Galera, som conscients que el batxillerat és la con-
tinuació de l’escolarització obligatòria i l’inici estructurat de la 
formació científica. Per tant, ha de tenir com a finalitat la conso-
lidació dels aprenentatges bàsics que necessita qualsevol ciutadà 
o ciutadana per a esdevenir un participant crític en la vida social. 

El batxillerat ha de procurar l’adquisició de les tècniques i els pro-
cediments cognoscitius necessaris per a poder adaptar-se adequada-
ment a l’inici d’estudis posteriors. 

El nostre repte ha estat aquest: modernitzar i adaptar la mane-
ra com prepararem l’alumnat per a la recerca i el tractament de 
la informació propis de l’ensenyament superior, tot garantint la 
necessària coherència i l’equilibri de la formació humanística.

Per aquest motiu, hem centrat els nostres esforços en una manera 
de treballar diferent, amb una participació reflexiva dels alumnes 
en l’aprenentatge, en l’adquisició de les eines bàsiques per a cursar 
estudis posteriors, en una actualització dels continguts curriculars, 
en un canvi de suports i formats.

El nou Batxillerat de Text-La Galera és una proposta completa de 
materials de cada matèria que faciliten la tasca del professorat, que 
són, en definitiva, els agents centrals dels canvis cap a la innovació 
educativa i els que viuen en primera línia el dia a dia amb els estu-
diants.

En aquesta guia impresa, els professors i les professores trobareu 
allò imprescindible per a aprofitar al màxim les propostes del pro-
jecte, però disposeu, a més, d’una graella de recursos en línia amb 
més idees per a treballar a l’aula i per a preparar les sessions amb 
els alumnes i ajut per elaborar la programació i avaluar la matèria.



MATERIAL PER AL PROFESSORAT

GUIA DIDÀCTICA

Amb orientacions didàctiques i una gran quantitat  

de recursos complementaris al treball de cada unitat.  

A més, inclou eines de programació i avaluació, 

solucionaris i documents de treball.

ÀREA D’EDUCADORS

Espai exclusiu per al 

professorat usuari dels 

nostres materials.

Hi trobaràs la guia didàctica  

i tots els recursos que 

t’oferim per a treballar 

la teva assignatura.



El nou projecte de Batxillerat de Llengua Catalana i Literatura de Text-La Galera 
inclou materials diversos, tant en suport paper com digital.

MATERIAL PER A L’ALUMNE

LLIBRE DE CURS

El llibre de l’alumne és la peça central del projecte.

ELS AUTORS
Teresa Guiluz i Vidal i Eduard Juanmartí i Generès són 

catedràtics de Secundària, amb més de vint cursos 

d’experiència en ESO i Batxillerat en centres de tipologia 

diversa. Elaboren llibres de text des de fa prop de vint 

anys. Teresa Guiluz també es dedica a la creació literària 

(premi Cavall Fort 2015). Eduard Juanmartí és doctor en 

Filologia Catalana (2015).

MATERIAL COMPLEMENTARI

Quaderns de morfologia, sintaxi i ortografia per a 

consolidar i reforçar continguts.



Biblioteca personal 
amb accés directe  

a tots els teus llibres.

Un web viu que 
incorpora regularment 

recursos nous vinculats 
a l’actualitat.



L’Àrea d’educadors és un espai exclusiu per al professorat usuari  
dels materials de Text-La Galera en què trobaràs tots els teus recursos.

Accés directe  
a la graella de recursos 
multimèdia.

Contacte directe  
amb l’editor del teu llibre  
per a aclarir qualsevol dubte.

Registra’t i accedeix a la teva biblioteca 
i a tots els recursos i els serveis exclusius.

http://educadors.text-lagalera.cat/ 

Pots incorporar recursos propis  
i seleccionar els recursos preferits  
per a preparar les teves classes. 

Gestió personalitzada  
de tots els recursos  
dels teus llibres.
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 COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Competència comunicativa
•  Comprensió i expressió dels missatges, tant orals com escrits, visuals  o corporals.

•  Tractament de la informació (tècniques per a memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).
•  Coneixement i reflexió sobre el funcionament del llenguatge  i dels recursos comunicatius.
•  Consideració del llenguatge com a objecte d’observació i anàlisi.
•  Expressió escrita d’observacions, explicacions, argumentacions  i reflexions personals.

Competència en gestió i tractament de la informació
•  Transformació de la informació en coneixement.
• Comunicació de la informació i els coneixements adquirits.
Competència en recerca

•  Habilitat per a analitzar, interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

•  Recorda quines són les propietats del text.
•  Identifica l’estructura d’un text i en distingeix els elements  que la configuren.
•  Comprèn el concepte de dixi i les funcions que fa en el discurs  cada tipologia de díctics.
•  Identifica els diversos procediments discursius en un text.
•  Determina la funció dels elements estructurals d’un text: paràgraf, connectors i puntuació.
•  Valora la funció dels diferents tipus de connectors textuals.
•  Aplica correctament les normes de puntuació.
•  Distingeix l’ús de perquè/per què i sinó/si no.
•  Comprèn les característiques dels textos científics i tècnics.

1
CONSULTA LA gRAELLA  
DE RECURSOS DIgITALS  

D’AQUESTA UNITAT.

PROGRAMACIONS

SOLUCIONS

DOCUMENTS

ACTIVITATS

Programació en PDF i Word amb rúbriques

Solucions de totes les activitats de la unitat

Quadres informatius, dictats, textos...

Activitats d’ortografia i gramàtica

Llocs d’interès

ENLLAÇOS

TÈCNIQUES D’ANÀLISI i EXPRESSIÓ

Informació i activitats  
per a millorar l’expressió escrita

UNITAT PROJECTABLE

Accés digital al llibre de l’alumne
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GUIES DIDÀCTIQUES IMPRESES 
En la versió impresa hi trobareu la presentació del projecte i l’organització 

dels materials.

Després, per a cada unitat, disposareu de la programació (objectius, 

continguts, criteris d’avaluació i competències bàsiques) i de les solucions 

de totes les activitats del llibre de l’alumne.

Solucions

1

1
El text
 ESTUDI DE LA LLENGUA 

Pàgina 12

1  a-Cohesió, b-Correcció, c-Adequació, d-Coherència, 

e-Presentació, f-Cohesió, g-Adequació, h-Coherència.

2  a Text conversacional.

b Text predictiu.

c Text descriptiu d’un personatge.

d Text instructiu.

3  Resposta model:

a  Un nou cas d’immigrants que moren en intentar arribar  

a Europa per mar.

b Onada de fred perllongada al Canadà.

c  Mesures per a incentivar l’ús de cotxes menys 

contaminants.

d Reivindicació dels barris perifèrics de la ciutat.

e Iniciativa per a acostar l’art als escolars.

f  Models amb elements molt diferents en una desfilada  

de moda.

4  Resposta model:

− Títol objectiu: Els pares de Salvador Dalí.

− Títol subjectiu: Un avantguardista fill de casa bona.

5  Resposta model: “Aleshores li he dit que allò no era correcte 

i que podia provocar un accident i que, a més, allà mateix hi 

havia la sortida d’una escola.”

Pàgina 13

6  a  El primer moment consisteix en la narració que Josefina 

Castellví escriu per a Antoni Ballester. El segon moment 

és una conversa entre dos interlocutors, Castellví i Jordi 

Felipe, actual cap de la base espanyola a l’Antàrtida.

b −  Díctics personals (morfemes verbals de persona, 

pronoms febles i un possessiu): en el primer moment, 

la primera persona del singular es refereix a l’emissora 

del relat (“m’he sentit com si tornés a casa, se 

m’acumulen els records”); la segona persona del 

singular es refereix a l’Antoni Ballester (“no t’ho creuràs, 

Antoni”), i la primera persona del plural tant pot 

referir-se a l’expedició actual (“arribem al cràter encara 

actiu de l’illa volcànica Decepción”), com a les que 

van compartir en el passat Castellví i Ballester (“amb 

tanta neu que no trobàvem ni la base”). En el segon 

moment, tant la primera persona del singular (“tinc 

moltes ganes de fer aquesta passejada per les noves 

instal·lacions”) com la segona persona del singular 

(“Ja veuràs com ha canviat”) es refereixen a Castellví, 

mentre que la primera persona del plural es refereix als 

dos interlocutors, Castellví i Felipe (“doncs aprofitarem 

ara i anirem a veure com està tot”).

 −  Díctics espacials: demostratius (“aquesta”, “això”), 

adverbis (“aquí”) i locucions adverbials (“per darrere”). 

Permeten identificar el lloc on es desenvolupa l’acció.

 −  Díctics temporals: N’hi ha que permeten identificar el 

moment en què es desenvolupa l’acció (l’adverbi de 

temps “ara” i una indicació de l’hora que és: “És la 

una de la matinada”) i n’hi ha de referits al passat (“fa 

gairebé vint anys que vaig ser aquí per darrera vegada” 

/ “l’any 82”).

c  Resposta model: El documental podria mostrar 

successivament imatges de l’illa Decepción, imatges de la 

base científica i imatges de la passejada de descoberta 

de les noves instal·lacions.

d Resposta oberta.
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Programacions

Solucions



GUIES DIDÀCTIQUES DIGITALS 
Des de l’Àrea d’educadors, els professors usuaris dels llibres disposen d’una 

graella de recursos diversos tant per als alumnes com per a ells.

Les guies didàctiques dels diferents cursos i matèries de batxillerat 
són una eina útil i pràctica de suport a la tasca docent. Aporten propostes  
de programació, treball complementari i avaluació dels alumnes.

Solucions

1

1
El text
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PROGRAMACIONS

SOLUCIONS

DOCUMENTS

ACTIVITATS

Programació en PDF i Word amb rúbriques

Solucions de totes les activitats de la unitat

Quadres informatius, dictats, textos...

Activitats d’ortografia i gramàtica

Llocs d’interès

ENLLAÇOS

TÈCNIQUES D’ANÀLISI i EXPRESSIÓ

Informació i activitats  
per a millorar l’expressió escrita

UNITAT PROJECTABLE

Accés digital al llibre de l’alumne

ÀUDIOS

Textos literaris locutats

2B AT

Des d’aquesta graella es pot accedir directament  
als recursos associats a cada unitat:També podeu projectar el llibre  

de l’alumne a l’aula  
perquè disposeu  
d’un arxiu amb  
les unitats projectables.

Solucions



9 unitats de Llengua
per a millorar la competència  
comunicativa

INICI DE LA UNITAT

• Índex de continguts

ESTUDI DE LA LLENGUA

• Informació

• Activitats

• Normes d’ús

COMUNICACIÓ

• Text model

• Activitats

• Informació

POSA’T A PROVA

• Text i activitats de síntesi 



El llibre de l’alumne s’estructura en dos blocs, 
les unitats de llengua i les unitats de literatura.

9 unitats de Literatura
per a millorar  

la competència literària

INICI DE LA UNITAT

• Índex de continguts

CONTEXT

HISTÒRIA DE LA LITERATURA

• Informació

• Textos i activitats

POSA’T A PROVA

• Comentari de text

 Lengua y texto  207

10El Modernisme

 HISTÒRIA DE LA LITERATURA  208

 CONTEXT 

• Crisi social i crisi nacional

• Mirant a Europa

1 El Modernisme

2 El teatre modernista

3 La poesia modernista

4 La narrativa modernista

TEXToS

• Cigales i formigues, SANTIAGO RUSIÑOL

• Excelsior, JOAN MARAGALL

• El pi de Formentor, MIQUEL COSTA I LLOBERA

• Josafat, PRUDENCI BERTRANA

• Jacobé, JOAQUIM RUYRA

 POsa,t a proVa  222

“A èpoques noves, formes d’art noves.”

JAUME BROSSA

Història de la literatura  209208  Història de la literatura

CONTEXT

El Modernisme El Modernisme

Crisi social i crisi nacional
En el tombant del segle xix al xx a Catalunya es van 

viure forts enfrontaments entre la burgesia i el prole-

tariat. La burgesia feia ostentació de la seva riquesa, 

obtinguda del treball dels obrers, que se sentien explo-

tats pel fet de treballar des de ben joves en llargues jor-

nades laborals. Aquesta conflictivitat es va concretar 

en l’organització dels obrers en sindicats, les vagues 

generals i els atemptats anarquistes. Els fets de la Set-

mana Tràgica (1909) van fer paleses les arrels del con-

flicte i les forces enfrontades: la revolta popular contra 

la guerra del Marroc va provocar la crema d’edificis 

religiosos; posteriorment, es va produir una repressió 

molt dura contra el moviment anarquista, que veia 

l’exèrcit i l’Església com uns aliats fidels de la burgesia.

En el pla polític, l’Estat espanyol es va veure immers 

en una crisi profunda al voltant del 1898, amb la des-

feta militar a les colònies de Cuba i les Filipines. La 

Restauració borbònica, amb el rei Alfons XII, topà a 

Catalunya amb el desenvolupament del catalanisme 

polític, moviment que va trencar l’hegemonia del 

caciquisme que continuava imperant a la resta de l’es-

tat. Les reivindicacions nacionals catalanes van trobar 

el màxim suport popular en les victòries electorals de 

la Lliga Regionalista (1901) i de la Solidaritat Catalana 

(1907). En la darrera dècada del segle xix i en la pri-

mera del xx, el catalanisme va establir les bases per a 

l’autonomia política del país, que es va aconseguir uns 

anys més tard.

Mirant a Europa
Els modernistes catalans van girar la mirada cap als 

corrents i els autors més innovadors de la literatu-

ra europea de l’època. En el panorama teatral, els 

principals referents van ser el noruec Henrik Ibsen, 

en el teatre d’idees o compromès socialment, i el 

belga Maurice Maeterlinck, en el vessant simbolista 

o esteticista. A banda d’aquests dos autors, destaca 

la figura de l’alemany Richard Wagner, creador d’un 

gènere artístic total, el drama musical, que superava 

l’òpera tradicional en la mesura que fonia poesia, 

música, acció dramàtica, arts plàstiques i filosofia.

En la poesia, s’aprecia la influència del mateix Mae-

terlinck, dins del simbolisme, i en un segon moment 

dels francesos Paul Verlaine i Stéphane Mallarmé, de 

tendència parnassiana i classicitzant. En la línia més 

vitalista i regeneracionista sobresurten noms com 

l’alemany Friedrich Nietzsche, el belga Émile Verhae-

ren, l’italià Gabrielle D’Annunzio o el nord-americà 

Walt Whitman, que van ser traduïts per autors moder-

nistes —com Joan Maragall o Joaquim Ruyra—, alguns 

dels quals en van assumir les seves idees i els seus estils 

poètics.

En narrativa, destaquen el decadentisme del francès 

Joris-Karl Huysmans i de D’Annunzio. En el vessant 

regeneracionista, els autors castellans de la Genera-

ció del 98, especialment Miguel de Unamuno i Pío 

Baroja, presentaven paral·lelismes i contrastos amb 

els narradors modernistes catalans.

De manera contemporània es va produir a Barcelona la 
construcció de la Casa Milà (la Pedrera) i la crema de 
convents durant la Setmana Tràgica. 

•  Quina dinàmica social explica la coincidència i el con-
trast d’aquests dos fets històrics a la mateixa ciutat?

El Palau de la Música Catalana de Barcelona és una obra 
emblemàtica de l’arquitectura i les arts decoratives mo-
dernistes. 

•  Busca informació sobre què simbolitzen els cavalls que hi 
ha esculpits a la banda dreta del prosceni. Després, rela-
ciona’ls amb la figura d’un artista europeu que va ser objec-
te d’una recepció entusiasta entre els cercles modernistes.
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EXCELSIOR

Aquest poema de Joan Maragall tanca 
la seva primera obra, titulada Poesies i 
publicada l’any 1895. El títol és un adjectiu 
llatí que significa ‘més elevat, més noble, 
més gran’. La composició és considerada 
programàtica, és a dir, que expressa la 
filosofia de fons de la poesia de l’autor i,  
en aquest cas, del conjunt de la seva vida.

Vigila, esperit, vigila,
no perdis mai el teu nord;
no et deixis dur a la tranquil·la 
aigua mansa de cap port.

Gira, gira els ulls enlaire, 
no miris les platges roïns;
dóna el front an el gran aire, 
sempre, sempre mar endins.

Sempre amb les veles suspeses
del cel al mar transparent; 
sempre entorn aigües esteses
que es moguin eternament.
Fuig-ne, de la terra immoble,1

fuig dels horitzons mesquins;
sempre al mar, al gran mar noble, 
sempre, sempre mar endins.

Fora terra, fora platja, 
oblidat de tot regrés: 
no s’acaba el teu viatge,
no s’acabarà mai més.

JOAN MARAGALL, Poesies

EL PI DE FORMENTOR

Formentor és una petita península situada al nord de 
Mallorca que fins a la mort de Miquel Costa i Llobera 
va pertànyer a la família del poeta. La contemplació 
d’aquest paisatge va inspirar alguns dels seus primers 
versos, entre els quals destaca el que dedica a aquest 
pi que ateny la categoria de mític.

Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera,
més poderós que el roure, més verd que el taronger,
conserva de ses fulles l’eterna primavera,
i lluita amb les ventades que atupen1 la ribera,
 com un gegant guerrer.

No guaita per ses fulles la flor enamorada;
no va la fontanella ses ombres a besar;
mes Déu ungí d’aroma sa testa consagrada
i li donà per trone l’esquerpa serralada, 
 per font la immensa mar.

Quan lluny, damunt les ones, renaix la llum divina,
no canta per ses branques l’aucell que encativam; 2

el crit sublim escolta de l’àguila marina, 
o del voltor qui passa sent l’ala gegantina 
 remoure son fullam.

Del llim3 d’aquesta terra sa vida no sustenta; 
revincla4 per les roques sa poderosa rel,
té pluges i rosades i vents i llum ardenta,
i, com un vell profeta, rep vida i s’alimenta
 de les amors del cel.

Arbre sublim! Del geni n’és ell la viva imatge: 
domina les muntanyes i aguaita l’infinit;
per ell la terra és dura, mes besa son ramatge
el cel qui l’enamora, i té el llamp i l’oratge
 per glòria i per delit.

Oh! sí: que quan a lloure5 bramulen les ventades
i sembla entre l’escuma que tombi el seu penyal,
llavors ell riu i canta més fort que les onades,
i vencedor espolsa damunt les nuvolades
 sa cabellera real.

Arbre, mon cor t’enveja. Sobre la terra impura,
com a penyora santa duré jo el teu record.
Lluitar constant i vèncer, reinar sobre l’altura
i alimentar-se i viure de cel i de llum pura...
 oh vida! oh noble sort!

Amunt, ànima forta! Traspassa la boirada
i arrela dins l’altura com l’arbre dels penyals.
Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada,
i tes cançons tranquil·les ‘niran per la ventada
 com l’au dels temporals.

MIQUEL COSTA I LLOBERA, Poesies

1  analitza la mètrica de la composició (quantitat 
sil·làbica, rima, estrofes).

2  fes un estudi de les repeticions del poema. pots seguir 
els passos següents:

a  Inventari de repeticions i classificació en 
lèxiques i sintàctiques.

b  Anàlisi quantitativa: nombre d’incidències  
de cada repetició.

c  Anàlisi qualitativa: posició i extensió de 
les repeticions, figures retòriques (anàfora, 
geminació o repetició consecutiva, epanadiplosi 
o repetició al principi i al final del mateix vers).

d  Síntesi: funció de les repeticions en el conjunt  
del text i en els casos concrets més significatius.

3  explica l’al·legoria de la navegació eterna aplicada 
a l’esperit amb citacions del poema.

4  Digues amb quina de les tendències poètiques del 
modernisme s’identifica més aquesta composició. 
Justifica la resposta.

5  busca el poema que obre el volum poesies, titulat 
oda infinita, i compara’l amb excelsior.

1  busca informació escrita i gràfica sobre la geogra-
fia i l’orografia de l’indret de formentor. Després, 
explica l’element real que motiva el poema.

2  analitza la mètrica d’aquesta composició (quanti-
tat sil·làbica, rima, estrofes).

3  elabora un inventari de les comparacions i metà-
fores relacionades amb el pi de formentor i fes-ne 
una valoració de conjunt.

4  explica quina relació manté el pi amb la resta 
d’elements naturals presents en el poema.

5  explica els sentiments del poeta envers l’arbre.

6  Detecta i valora les aparicions de la divinitat en 
la composició.

7  resumeix el sentit global del poema.

8  informa’t sobre la influència de miquel Costa i 
llobera, especialment del seu volum Horacianes 
(1906), en els poetes noucentistes.
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1 immoble: immòbil

1  atupen: donen cops forts

2  encativam: posem en captivitat

3  llim: fang

4  revincla: retorça 

5  a lloure: en llibertat
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1  analitza el primer paràgraf: 

a   En què se centra?

b   Quines funcions té dins del conjunt del text?

c   Com és l’estil en què està escrit?

2  explica el significat de cada una d’aquestes 
expressions del segon paràgraf:

a com figures animades d’un quadre immens

b  les perplexitats virginals de sa convalescència

3  explica les figures retòriques que fa servir 
víctor Català en el tercer paràgraf del text  
per a caracteritzar els elements següents:

a  Les penes de la Mila.        b  L’ermita.

Destaca els trets que tenen en comú aquestes 
imatges i comenta quina mena d’estil produeixen.

4  analitza, a partir dels tres últims paràgrafs,  
la manera com és presentat el pastor.  
Després, digues quina relació manté amb  
la protagonista.

5  rellegeix l’últim paràgraf i respon:

a  Quin punt de vista narratiu adopta Víctor 
Català en Solitud?

b  Com aconsegueix l’autora plasmar  
la psicologia de la protagonista?

6  analitza l’estil de l’últim paràgraf. pots seguir 
els passos següents:

a  Detecta-hi aquests recursos expressius: 
epítet, polisíndeton, incís, comparació, 
antítesi, paral·lelisme sintàctic, gradació  
de tres elements.

b  Valora la quantitat i la varietat dels recursos 
expressius utilitzats per l’autora.

c  Explica quina intenció expressiva 
comparteixen la majoria d’aquests recursos 
en aquest últim paràgraf.

7  agrupa les dades que has obtingut en les 
activitats anteriors en tres blocs:

a  La situació, l’acció i el punt de vista narratiu.

b  L’evolució psicològica de la Mila i la seva 
relació amb el pastor Gaietà.

c  L’estil de Víctor Català.

8  rellegeix les oracions finals del text i contesta 
les preguntes:

De cada paratge, de cada roca, de cada 
branquilló, en veia brollar una llegenda, 
i el sentit de lo meravellós es despertà en 
ella com una nova consciència superior. 
Al mateix temps se li despertà una devoció 
extàtica per aquell homenet remirgolat, que 
a força d’enginy i bonavolença l’havia feta 
remuntar fins a espais serens que mai havia 
conegut encara.

a  Quin valor tenen per a la Mila les paraules  
i les llegendes del pastor Gaietà?

b  Paral·lelament, quin valor poden tenir obres 
com Solitud per a la societat de la seva 
època?

c  Explica dins de quina tendència del 
Modernisme situaries la problemàtica  
de Solitud.

9  fes un comentari del text que has llegit. 
integra les dades obtingudes en les activitats 
anteriors i disposa-les en un text expositiu  
que consti d’introducció, desenvolupament  
i conclusió.

SOLITUD

En el capítol XII, titulat “Vida enrere”, la Mila, que no s’adapta a la vida solitària de l’ermita 
on ha anat a viure amb el seu marit, troba en el pastor i les històries que aquest li explica 
un recurs per a poder superar l’enyor per tot allò que ha hagut d’abandonar en començar 
la seva nova vida i refer-se anímicament.
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La tardor regnava i el temps havia refres-
cat bona cosa. Era una tongada de dies 
grisos, en els quals la boira planava sobre 
tot, fonent les llunyanies i velant de cas-
ta poesia la muntanya. Ni un esclat de 
resplendor, ni un relleu de plans remar-
cables feria la mirada, que es podia fixar 
reposadament arreu, sense por d’enlluer-
naments ni pampallugues. Tot prenia 
l’aparença suau i esborradissa de les coses 
de somni quiet, i semblava convidar l’es-
perit a endolcir i apaivagar també tots sos 
ressalts i crueses.

Pel mig d’aquells paisatges temperats, 
plens de repòs encalmador, com figures 
animades d’un quadre immens, vagava 
amb sos acompanyants1 la Mila, lenta-
ment, lentament, passejant pertot les per-
plexitats virginals de sa convalescència.

Havia anat refent-se de mica en mica, amb 
una catxassa2 reveladora de bons auguris, 
i de son revifament compassat en treia 
sorpreses i deliquis3 imprevistos. Com si 
la mà divina hagués llevat el fibló a les 
avespes de ses penes, aquestes ja no la 
punxaven com abans, contentant-se amb 
rodar-li pel cap sense malícia o brunzint 
sordament amb una mena de musiqueta 
cançonera que no arribava a impacien- 
tar-la. L’ermita ja no era per a ella el lloc 
desagradós on la tenien encarcerada a 
viva força, sinó el niu, l’aixopluc on es 
recollia, com els aucells, en les hores de 
repòs, en què no podia volar. [...]

La Mila, al revifar-se, recordava. [...] Al 
topar amb en Maties, els records de la 
Mila s’encallaven cada dia, i com a l’atu-
rar-se es quedés entristida, deixant caure la 
mirada cap a les profunditats del Barranc 
Negre amb defalliment encantat, el pastor, 
que li duia l’alça i la baixa de les impres-

sions, coneixia que era arribat el moment 
d’entrar ell en acció. Deixant de banda 
vergotes4 i ganivets, s’estirava per traure’s 
l’encongiment i es posava dret. —Ah, ah! 
Ja tingui aqueixa cama com un petge5 de 
cadira i atrapi que l’airic és frescot.

Pot éssere que donguéssim qualque passa6 
per ací... —I somreia a la dona amb son 
somriure esparpellat i bondadós. [...]

El pastor donava una ullada a son domini 
i després es posava a revoltar catxassuda-
ment7 per la tossalada,8 seguit de la dona 
en tots sos vaivens; i caminant, caminant, 
son índex s’estirava assenyalant distints 
indrets propers o llunyans. [...]

Quan el pastor deixava de parlar, la Mila 
no es recordava ja de son casament amb 
en Maties ni de cap cabòria consirosa que 
pogués entelar la placidesa de sa revifalla, i 
com al vinent dia sentia una nova ronda-
lla, i una altra i una altra després —perquè 
la verbagàlia majestàtica9 del pastor sem-
blava eterna i incansable com les onades 
de la mar—, la Mila acabà de perdre de vis-
ta sa pròpia vida migradeta i esquifida de 
modest ésser humà, per a entrar de ple en 
la vida fantàstica de la muntanya. Al conju-
rament de la fantasia pròdiga i afoguerada 
de son amic, la noia veia eixamplar-se els 
confins dels Roquissos fins a tenir la cabu-
da de mons sencers, que es poblaven segui-
dament de visions, de somnis i de quimeres 
extraordinàries. De cada paratge, de cada 
roca, de cada branquilló, en veia brollar 
una llegenda, i el sentit de lo meravellós es 
despertà en ella com una nova consciència 
superior. Al mateix temps se li despertà una 
devoció extàtica per aquell homenet remir-
golat,10 que a força d’enginy i bonavolença 
l’havia feta remuntar fins a espais serens 
que mai havia conegut encara.

VÍCTOR CATALÀ
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1  sos acompanyants: el pastor Gaietà i Baldiret,  
un nen de vuit anys que li fa companyia

2  catxassa: calma, lentitud excessiva

3  deliquis: defalliments, esvaniments

4  vergotes: derivat despectiu de verga, que és una rama 
dreta, prima i llarga, neta de fulles, que es fa servir  
com a bastó, com a mànec de xurriaques, etc.

5  petge: pota

6  donguéssim qualque passa: caminéssim una mica

7  catxassudament: amb una calma excessiva

8  tossalada: conjunt de tossals o petites elevacions  
del terreny

9  verbagàlia: paraules abundants, verbositat

10  remirgolat: migrat, escarransit
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2 El teatre modernista
El gènere dramàtic viu durant el Modernisme un procés de transforma-
ció, amb la traducció o l’adaptació de peces dels dramaturgs europeus 
contemporanis, la revalorització de gèneres com el mim, els titelles o les 
ombres xineses i la presentació d’espectacles innovadors en el marc d’ini-
ciatives com el Teatre Íntim Adrià Gual o els Espectacles-Audicions Gra-
ner, en la línia wagneriana d’uns muntatges en què quedin englobats el 
text, la música i l’escenografia.

Les peces teatrals produïdes pels autors modernistes s’emmarquen en les 
dues grans tendències del moviment. En l’enfocament esteticista es pre-
senten símbols i al·legories amb la intenció de suggerir impressions a l’es-
pectador. Els personatges són sovint malaltissos o decadents i, alhora, són 
presentats de manera idealitzada. El màxim exponent d’aquesta línia és 
Adrià Gual (1872-1943).

El corrent regeneracionista, en canvi, vol conduir el públic a prendre cons-
ciència i formar-se un criteri sobre els conflictes socials que duu a escena, 
especialment la lluita de classes i les relacions entre l’intel·lectual i la societat. 
Els autors més significatius d’aquesta tendència són Ignasi Iglésias (1871-
1928), Josep Pous i Pagès (1873-1952) i Joan Puig i Ferreter (1882-1956).

 2.1  Santiago Rusiñol 

Santiago Rusiñol (1861-1931) és un personatge polifacètic, com escau a un 
dels màxims exponents de l’artista modernista. Amb les rendes que li pro-
porcionava l’empresa familiar, va dur una vida bohèmia i es va dedicar a la 
pintura, el col·leccionisme i la literatura. Va introduir el poema en prosa i 
va crear el mite del senyor Esteve. La narració L’auca del senyor Esteve (1907), 
adaptada al teatre el 1917, és un retrat irònic de l’ascens econòmic de la 
burgesia catalana i, alhora, de la seva pobra concepció de l’art i dels creadors.

Disgust Del senyor esteve amb el seu fill ramonet 

—Parla, que ho vull saber tot! Quina és, quina és aquesta carrera? Digue-ho d’un 
cop! Digues! Quina és?
—És inútil que l’hi digui.
—T’ho mano!
—És... ser... escultor.
Si haguessin donat un cop de mall al mig del cap del senyor Esteve no li haurien 
fet tant mal com al sentir dir “escultor”.

La seva obra dramàtica pròpiament modernista evoluciona d’una primera 
etapa esteticista a un acostament molt peculiar al regeneracionisme. Com 
a peces simbolistes, destaquen L’alegria que passa (1898), Cigales i formigues 
(1901) i Els Jocs Florals de Canprosa (1902), en les quals al món realista i 
curt de mires de la Prosa s’oposa el culte a la bellesa i la creativitat dels 
personatges que representen la Poesia. Amb L’hèroe (1903), que conté una 
crítica radical als vicis tradicionals de l’Espanya oficial després del seu fra-
càs colonial evidenciat en la derrota a Cuba i les Filipines el 1898, Rusiñol 
s’acosta als plantejaments regeneracionistes.

1 El Modernisme
El Modernisme és un moviment literari relacionat amb l’estil arquitec-
tònic i decoratiu que, amb diferents noms, es va desenvolupar al nostre 
país i al conjunt del món occidental al final del segle xix i al principi del 
xx. Els promotors d’aquest moviment pretenien modernitzar la cultura 
catalana superant la Renaixença i acostant-la als corrents més actuals de 
l’art i la literatura europeus. La pretensió de fons era transformar els plan-
tejaments regionals, arcaïtzants i localistes de la Renaixença en uns pres-
supòsits d’ambició nacional, moderna i cosmopolita.

A partir del 1880 es van produir una sèrie d’actituds noves que van cris-
tal·litzar en forma de moviment cohesionat al voltant d’un programa 
entre els anys 1890 i 1892 amb l’article Viure del passat de Jaume Brossa i, 
sobretot, amb la campanya lingüística impulsada pel grup d’intel·lectuals 
i escriptors organitzats al voltant de la revista L’Avenç, que va postular una 
normativa unificada i moderna per a la llengua catalana escrita. Els pro-
motors d’aquesta iniciativa van ser Jaume Massó, Joaquim Casas-Carbó i 
Pompeu Fabra.

 1.1  Primera etapa (1892-1900) 

Després dels anys de gestació del moviment, el Modernisme va viure una 
primera etapa, marcada per dues actituds que compartien unes mateixes 
arrels ideològiques, però que van resultar fins a cert punt contradictò-
ries. Els artistes i els escriptors modernistes rebutjaven la societat burgesa 
a la qual pertanyien perquè entenien que estava desorientada. Davant 
d’aquesta constatació crítica contra la pròpia societat i, en molts casos, 
contra la classe burgesa de la qual procedien, es van produir dues actituds:

  L’esteticisme, actitud majoritària entre els modernistes, que considerava 
la creació artística com una activitat sublim que se situava en un pla ideal 
superior a la societat en què es produïa.

  El regeneracionisme, actitud minoritària en aquesta etapa, que, con-
tràriament, es va plantejar utilitzar l’art com una eina per a incidir 
en els aspectes considerats més conservadors de la societat i transfor-
mar-los.

 1.2  Segona etapa (1900-1912) 

A partir del 1900, les forces de l’esteticisme i el regeneracionisme es van 
equilibrar. Els autors modernistes van adoptar una actitud regeneracionis-
ta a partir de la crisi espanyola del 1898, que a Catalunya es va traduir en 
el desenvolupament d’una política que pretenia modernitzar l’estat i que, 
en el terreny cultural, associava catalanisme amb modernitat i europeis-
me. En aquesta segona etapa del moviment es van concentrar la majoria 
de les obres modernistes. El Modernisme es va tancar amb la mort de Joan 
Maragall l’any 1911, la victòria electoral de la Lliga Regionalista, partit de 
caràcter conservador, el mateix any, i la publicació de la novel·la La vida i 
la mort d’en Jordi Fraginals de Josep Pous i Pagès el 1912.

L’ART MODERNISTA

L’art modernista es caracteritza pel 
predomini de les línies corbes sobre 
les rectes, per la importància atorga-
da als acabats i, en general, als ele-
ments decoratius, per l’ús freqüent de 
motius vegetals i pel ritme i el refina-
ment de les formes. A França es coneix 
com a Art nouveau; a Anglaterra, com 
a Modern style, i a Alemanya, com a 
Jugendstil. Alguns dels artistes mo-
dernistes catalans més destacats són 
l’escultor Josep Llimona, els pintors 
Ramon Casas i Santiago Rusiñol i els 
arquitectes Lluís Domènech i Monta-
ner, Josep Puig i Cadafalch i, com a 
personalitat que supera el moviment 
amb una originalitat creativa sense 
comparació, Antoni Gaudí.

LES FESTES MODERNISTES DE SITGES

Una de les facetes en què va destacar 
Santiago Rusiñol va ser com a anima-
dor del moviment modernista i, concre-
tament, com a promotor de les Festes 
Modernistes a Sitges entre el 1892 i el 
1899. Aquest acte cultural, del qual es 
van fer cinc edicions, estava reservat 
als artistes i pretenia marcar diferèn-
cies respecte als Jocs Florals que se 
celebraven a Barcelona amb una no-
drida presència d’autoritats i de burge-
sos. En la segona festa (1893) es va 
estrenar La intrusa de Maeterlinck, tra-
duïda per Pompeu Fabra. En la tercera 
(1894) es va presentar el Cau Ferrat, 
museu on Rusiñol va dipositar la seva 
col·lecció de ferros forjats i on es van 
traslladar solemnement dos quadres 
d’El Greco. En la quarta (1897) es 
va estrenar el drama musical La fada, 
amb text de Jaume Massó i Torrents i 
partitura d’Enric Morera.
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ESTRUCTURA DIDÀCTICA DE LES UNITATS DE LLENGUA

INICI DE LA UNITAT

Una imatge suggeridora dels continguts de la unitat i una citació 
sobre la llengua o la literatura serveixen de motivació, de refle- 
xió o de punt de partida per a iniciar la unitat.

A més, l’índex de continguts agrupats per programes o seccions 
ofereix a l’alumne/a un esquema de la informació que es tracta 
en la unitat.

ESTUDI DE LA LLENGUA

  INFORMACIÓ  

En les pàgines d’informació d’aquesta secció, s’hi exposen, de 
manera ordenada i estructurada en blocs numerats i amb sub–
apartats, els continguts curriculars de la matèria.

El nombre de pàgines de cada unitat varia en funció de la 
complexitat dels continguts. La informació està plantejada de 
manera expositiva, amb uns marges en què hi ha informació 
complementària, esquemes, quadres o il·lustracions que ajuden 
a comprendre millor els conceptes.

  ACTIVITATS  

A continuació de cada bloc d’informació hi ha les activitats cor-
responents, les quals es presenten ordenades segons la dificultat 
o la complexitat creixent. Aquestes pàgines concentren una gran 
quantitat de propostes d’activitats d’aprenentatge i de consolida-
ció, de reflexió, de consulta d’obres de referència… Els docents 
hi trobareu activitats per a desenvolupar l’esperit crític, activitats 
basades en textos, propostes de debats, etc.

Un aspecte distintiu és la gran varietat de textos que es treballen 
per a afavorir la competència lingüística dels alumnes en contex-
tos reals i significatius.

  NORMES D’ÚS  

Aquesta secció té l’objectiu de facilitar a l’alumne/a qüestions 
específiques d’ortografia, morfologia i sintaxi de manera clara i 
esquemàtica. Es tracten els errors que sovint cometen els alum-
nes i es donen les pautes perquè els corregeixin.

A més, hi ha una mostra d’activitats de consolidació dels temes 
treballats.
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COMUNICACIÓ

  TEXT MODEL  

L’objectiu d’aquesta secció de la unitat és l’estudi de les dife-
rents tipologies textuals a partir de textos propers a la realitat i 
representatius de la modalitat textual que es treballa.

Hi ha una primera part pràctica, que consisteix en la lectura d’un 
text model i una pàgina d’activitats de comprensió i d’anàlisi 
del text.

  INFORMACIÓ  

En la segona part d’aquesta secció, les pàgines informatives 
defineixen la tipologia textual i n’exposen les característiques 
textuals i gramaticals. Finalment, l’apartat “Posa-ho en pràctica” 
presenta una proposta guiada per a fer un treball d’expressió 
oral o escrita.

POSA’T A PROVA

Doble pàgina de treball de síntesi i avaluació de la unitat. Un 
text emblemàtic i les activitats de comprensió, d’anàlisi del 
llenguatge i del text han de servir a l’alumne/a d’entrenament 
per a les proves d’accés a la universitat. L’activitat final és una 
proposta de redacció.
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• Crisi social i crisi nacional

• Mirant a Europa

1 El Modernisme
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4 La narrativa modernista

TEXToS

• Cigales i formigues, SANTIAGO RUSIÑOL
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“A èpoques noves, formes d’art noves.”

JAUME BROSSA

Una imatge suggeridora dels continguts de la unitat i una citació 
sobre la llengua o la literatura serveixen de motivació, de refle- 
xió o de punt de partida per a iniciar la unitat.

A més, l’índex de continguts agrupats per programes o seccions 
ofereix a l’alumne/a un esquema de la informació que es tracta 
en la unitat.

CONTEXT
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Crisi social i crisi nacional
En el tombant del segle xix al xx a Catalunya es van 

viure forts enfrontaments entre la burgesia i el prole-

tariat. La burgesia feia ostentació de la seva riquesa, 

obtinguda del treball dels obrers, que se sentien explo-

tats pel fet de treballar des de ben joves en llargues jor-

nades laborals. Aquesta conflictivitat es va concretar 

en l’organització dels obrers en sindicats, les vagues 

generals i els atemptats anarquistes. Els fets de la Set-

mana Tràgica (1909) van fer paleses les arrels del con-

flicte i les forces enfrontades: la revolta popular contra 

la guerra del Marroc va provocar la crema d’edificis 

religiosos; posteriorment, es va produir una repressió 

molt dura contra el moviment anarquista, que veia 

l’exèrcit i l’Església com uns aliats fidels de la burgesia.

En el pla polític, l’Estat espanyol es va veure immers 

en una crisi profunda al voltant del 1898, amb la des-

feta militar a les colònies de Cuba i les Filipines. La 

Restauració borbònica, amb el rei Alfons XII, topà a 

Catalunya amb el desenvolupament del catalanisme 

polític, moviment que va trencar l’hegemonia del 

caciquisme que continuava imperant a la resta de l’es-

tat. Les reivindicacions nacionals catalanes van trobar 

el màxim suport popular en les victòries electorals de 

la Lliga Regionalista (1901) i de la Solidaritat Catalana 

(1907). En la darrera dècada del segle xix i en la pri-

mera del xx, el catalanisme va establir les bases per a 

l’autonomia política del país, que es va aconseguir uns 

anys més tard.

Mirant a Europa
Els modernistes catalans van girar la mirada cap als 

corrents i els autors més innovadors de la literatu-

ra europea de l’època. En el panorama teatral, els 

principals referents van ser el noruec Henrik Ibsen, 

en el teatre d’idees o compromès socialment, i el 

belga Maurice Maeterlinck, en el vessant simbolista 

o esteticista. A banda d’aquests dos autors, destaca 

la figura de l’alemany Richard Wagner, creador d’un 

gènere artístic total, el drama musical, que superava 

l’òpera tradicional en la mesura que fonia poesia, 

música, acció dramàtica, arts plàstiques i filosofia.

En la poesia, s’aprecia la influència del mateix Mae-

terlinck, dins del simbolisme, i en un segon moment 

dels francesos Paul Verlaine i Stéphane Mallarmé, de 

tendència parnassiana i classicitzant. En la línia més 

vitalista i regeneracionista sobresurten noms com 

l’alemany Friedrich Nietzsche, el belga Émile Verhae-

ren, l’italià Gabrielle D’Annunzio o el nord-americà 

Walt Whitman, que van ser traduïts per autors moder-

nistes —com Joan Maragall o Joaquim Ruyra—, alguns 

dels quals en van assumir les seves idees i els seus estils 

poètics.

En narrativa, destaquen el decadentisme del francès 

Joris-Karl Huysmans i de D’Annunzio. En el vessant 

regeneracionista, els autors castellans de la Genera-

ció del 98, especialment Miguel de Unamuno i Pío 

Baroja, presentaven paral·lelismes i contrastos amb 

els narradors modernistes catalans.

De manera contemporània es va produir a Barcelona la 
construcció de la Casa Milà (la Pedrera) i la crema de 
convents durant la Setmana Tràgica. 

•  Quina dinàmica social explica la coincidència i el con-
trast d’aquests dos fets històrics a la mateixa ciutat?

El Palau de la Música Catalana de Barcelona és una obra 
emblemàtica de l’arquitectura i les arts decoratives mo-
dernistes. 

•  Busca informació sobre què simbolitzen els cavalls que hi 
ha esculpits a la banda dreta del prosceni. Després, rela-
ciona’ls amb la figura d’un artista europeu que va ser objec-
te d’una recepció entusiasta entre els cercles modernistes.
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Amb la informació gràfica, la informació textual i la mostra li-
terària d’aquesta doble pàgina es vol introduir l’alumne/a al 
context històric i al context literari en què es desenvolupa la 
literatura del període que es treballa.

És important anar adquirint uns referents que permetin a l’alum-
ne/a interpretar millor els textos literaris.
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2 El teatre modernista
El gènere dramàtic viu durant el Modernisme un procés de transforma-
ció, amb la traducció o l’adaptació de peces dels dramaturgs europeus 
contemporanis, la revalorització de gèneres com el mim, els titelles o les 
ombres xineses i la presentació d’espectacles innovadors en el marc d’ini-
ciatives com el Teatre Íntim Adrià Gual o els Espectacles-Audicions Gra-
ner, en la línia wagneriana d’uns muntatges en què quedin englobats el 
text, la música i l’escenografia.

Les peces teatrals produïdes pels autors modernistes s’emmarquen en les 
dues grans tendències del moviment. En l’enfocament esteticista es pre-
senten símbols i al·legories amb la intenció de suggerir impressions a l’es-
pectador. Els personatges són sovint malaltissos o decadents i, alhora, són 
presentats de manera idealitzada. El màxim exponent d’aquesta línia és 
Adrià Gual (1872-1943).

El corrent regeneracionista, en canvi, vol conduir el públic a prendre cons-
ciència i formar-se un criteri sobre els conflictes socials que duu a escena, 
especialment la lluita de classes i les relacions entre l’intel·lectual i la societat. 
Els autors més significatius d’aquesta tendència són Ignasi Iglésias (1871-
1928), Josep Pous i Pagès (1873-1952) i Joan Puig i Ferreter (1882-1956).

 2.1  Santiago Rusiñol 

Santiago Rusiñol (1861-1931) és un personatge polifacètic, com escau a un 
dels màxims exponents de l’artista modernista. Amb les rendes que li pro-
porcionava l’empresa familiar, va dur una vida bohèmia i es va dedicar a la 
pintura, el col·leccionisme i la literatura. Va introduir el poema en prosa i 
va crear el mite del senyor Esteve. La narració L’auca del senyor Esteve (1907), 
adaptada al teatre el 1917, és un retrat irònic de l’ascens econòmic de la 
burgesia catalana i, alhora, de la seva pobra concepció de l’art i dels creadors.

Disgust Del senyor esteve amb el seu fill ramonet 

—Parla, que ho vull saber tot! Quina és, quina és aquesta carrera? Digue-ho d’un 
cop! Digues! Quina és?
—És inútil que l’hi digui.
—T’ho mano!
—És... ser... escultor.
Si haguessin donat un cop de mall al mig del cap del senyor Esteve no li haurien 
fet tant mal com al sentir dir “escultor”.

La seva obra dramàtica pròpiament modernista evoluciona d’una primera 
etapa esteticista a un acostament molt peculiar al regeneracionisme. Com 
a peces simbolistes, destaquen L’alegria que passa (1898), Cigales i formigues 
(1901) i Els Jocs Florals de Canprosa (1902), en les quals al món realista i 
curt de mires de la Prosa s’oposa el culte a la bellesa i la creativitat dels 
personatges que representen la Poesia. Amb L’hèroe (1903), que conté una 
crítica radical als vicis tradicionals de l’Espanya oficial després del seu fra-
càs colonial evidenciat en la derrota a Cuba i les Filipines el 1898, Rusiñol 
s’acosta als plantejaments regeneracionistes.

1 El Modernisme
El Modernisme és un moviment literari relacionat amb l’estil arquitec-
tònic i decoratiu que, amb diferents noms, es va desenvolupar al nostre 
país i al conjunt del món occidental al final del segle xix i al principi del 
xx. Els promotors d’aquest moviment pretenien modernitzar la cultura 
catalana superant la Renaixença i acostant-la als corrents més actuals de 
l’art i la literatura europeus. La pretensió de fons era transformar els plan-
tejaments regionals, arcaïtzants i localistes de la Renaixença en uns pres-
supòsits d’ambició nacional, moderna i cosmopolita.

A partir del 1880 es van produir una sèrie d’actituds noves que van cris-
tal·litzar en forma de moviment cohesionat al voltant d’un programa 
entre els anys 1890 i 1892 amb l’article Viure del passat de Jaume Brossa i, 
sobretot, amb la campanya lingüística impulsada pel grup d’intel·lectuals 
i escriptors organitzats al voltant de la revista L’Avenç, que va postular una 
normativa unificada i moderna per a la llengua catalana escrita. Els pro-
motors d’aquesta iniciativa van ser Jaume Massó, Joaquim Casas-Carbó i 
Pompeu Fabra.

 1.1  Primera etapa (1892-1900) 

Després dels anys de gestació del moviment, el Modernisme va viure una 
primera etapa, marcada per dues actituds que compartien unes mateixes 
arrels ideològiques, però que van resultar fins a cert punt contradictò-
ries. Els artistes i els escriptors modernistes rebutjaven la societat burgesa 
a la qual pertanyien perquè entenien que estava desorientada. Davant 
d’aquesta constatació crítica contra la pròpia societat i, en molts casos, 
contra la classe burgesa de la qual procedien, es van produir dues actituds:

  L’esteticisme, actitud majoritària entre els modernistes, que considerava 
la creació artística com una activitat sublim que se situava en un pla ideal 
superior a la societat en què es produïa.

  El regeneracionisme, actitud minoritària en aquesta etapa, que, con-
tràriament, es va plantejar utilitzar l’art com una eina per a incidir 
en els aspectes considerats més conservadors de la societat i transfor-
mar-los.

 1.2  Segona etapa (1900-1912) 

A partir del 1900, les forces de l’esteticisme i el regeneracionisme es van 
equilibrar. Els autors modernistes van adoptar una actitud regeneracionis-
ta a partir de la crisi espanyola del 1898, que a Catalunya es va traduir en 
el desenvolupament d’una política que pretenia modernitzar l’estat i que, 
en el terreny cultural, associava catalanisme amb modernitat i europeis-
me. En aquesta segona etapa del moviment es van concentrar la majoria 
de les obres modernistes. El Modernisme es va tancar amb la mort de Joan 
Maragall l’any 1911, la victòria electoral de la Lliga Regionalista, partit de 
caràcter conservador, el mateix any, i la publicació de la novel·la La vida i 
la mort d’en Jordi Fraginals de Josep Pous i Pagès el 1912.

L’ART MODERNISTA

L’art modernista es caracteritza pel 
predomini de les línies corbes sobre 
les rectes, per la importància atorga-
da als acabats i, en general, als ele-
ments decoratius, per l’ús freqüent de 
motius vegetals i pel ritme i el refina-
ment de les formes. A França es coneix 
com a Art nouveau; a Anglaterra, com 
a Modern style, i a Alemanya, com a 
Jugendstil. Alguns dels artistes mo-
dernistes catalans més destacats són 
l’escultor Josep Llimona, els pintors 
Ramon Casas i Santiago Rusiñol i els 
arquitectes Lluís Domènech i Monta-
ner, Josep Puig i Cadafalch i, com a 
personalitat que supera el moviment 
amb una originalitat creativa sense 
comparació, Antoni Gaudí.

LES FESTES MODERNISTES DE SITGES

Una de les facetes en què va destacar 
Santiago Rusiñol va ser com a anima-
dor del moviment modernista i, concre-
tament, com a promotor de les Festes 
Modernistes a Sitges entre el 1892 i el 
1899. Aquest acte cultural, del qual es 
van fer cinc edicions, estava reservat 
als artistes i pretenia marcar diferèn-
cies respecte als Jocs Florals que se 
celebraven a Barcelona amb una no-
drida presència d’autoritats i de burge-
sos. En la segona festa (1893) es va 
estrenar La intrusa de Maeterlinck, tra-
duïda per Pompeu Fabra. En la tercera 
(1894) es va presentar el Cau Ferrat, 
museu on Rusiñol va dipositar la seva 
col·lecció de ferros forjats i on es van 
traslladar solemnement dos quadres 
d’El Greco. En la quarta (1897) es 
va estrenar el drama musical La fada, 
amb text de Jaume Massó i Torrents i 
partitura d’Enric Morera.
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  INFORMACIÓ  

Les unitats són monogràfiques i en aquestes pàgines d’informa-
ció s’hi exposen els continguts curriculars de manera ordenada 
i estructurada.

El fil conductor és la cronologia, tot i que les primeres unitats 
tracten aspectes més aviat genèrics.

El nombre de pàgines d’informació varia en funció de la comple-
xitat dels continguts de les unitats. Està plantejada de manera 
expositiva, amb uns marges en què hi ha informació comple-
mentària, esquemes, quadres o il·lustracions que ajuden a com-
prendre i recordar les idees exposades.
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EXCELSIOR

Aquest poema de Joan Maragall tanca 
la seva primera obra, titulada Poesies i 
publicada l’any 1895. El títol és un adjectiu 
llatí que significa ‘més elevat, més noble, 
més gran’. La composició és considerada 
programàtica, és a dir, que expressa la 
filosofia de fons de la poesia de l’autor i,  
en aquest cas, del conjunt de la seva vida.

Vigila, esperit, vigila,
no perdis mai el teu nord;
no et deixis dur a la tranquil·la 
aigua mansa de cap port.

Gira, gira els ulls enlaire, 
no miris les platges roïns;
dóna el front an el gran aire, 
sempre, sempre mar endins.

Sempre amb les veles suspeses
del cel al mar transparent; 
sempre entorn aigües esteses
que es moguin eternament.
Fuig-ne, de la terra immoble,1

fuig dels horitzons mesquins;
sempre al mar, al gran mar noble, 
sempre, sempre mar endins.

Fora terra, fora platja, 
oblidat de tot regrés: 
no s’acaba el teu viatge,
no s’acabarà mai més.

JOAN MARAGALL, Poesies

EL PI DE FORMENTOR

Formentor és una petita península situada al nord de 
Mallorca que fins a la mort de Miquel Costa i Llobera 
va pertànyer a la família del poeta. La contemplació 
d’aquest paisatge va inspirar alguns dels seus primers 
versos, entre els quals destaca el que dedica a aquest 
pi que ateny la categoria de mític.

Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera,
més poderós que el roure, més verd que el taronger,
conserva de ses fulles l’eterna primavera,
i lluita amb les ventades que atupen1 la ribera,
 com un gegant guerrer.

No guaita per ses fulles la flor enamorada;
no va la fontanella ses ombres a besar;
mes Déu ungí d’aroma sa testa consagrada
i li donà per trone l’esquerpa serralada, 
 per font la immensa mar.

Quan lluny, damunt les ones, renaix la llum divina,
no canta per ses branques l’aucell que encativam; 2

el crit sublim escolta de l’àguila marina, 
o del voltor qui passa sent l’ala gegantina 
 remoure son fullam.

Del llim3 d’aquesta terra sa vida no sustenta; 
revincla4 per les roques sa poderosa rel,
té pluges i rosades i vents i llum ardenta,
i, com un vell profeta, rep vida i s’alimenta
 de les amors del cel.

Arbre sublim! Del geni n’és ell la viva imatge: 
domina les muntanyes i aguaita l’infinit;
per ell la terra és dura, mes besa son ramatge
el cel qui l’enamora, i té el llamp i l’oratge
 per glòria i per delit.

Oh! sí: que quan a lloure5 bramulen les ventades
i sembla entre l’escuma que tombi el seu penyal,
llavors ell riu i canta més fort que les onades,
i vencedor espolsa damunt les nuvolades
 sa cabellera real.

Arbre, mon cor t’enveja. Sobre la terra impura,
com a penyora santa duré jo el teu record.
Lluitar constant i vèncer, reinar sobre l’altura
i alimentar-se i viure de cel i de llum pura...
 oh vida! oh noble sort!

Amunt, ànima forta! Traspassa la boirada
i arrela dins l’altura com l’arbre dels penyals.
Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada,
i tes cançons tranquil·les ‘niran per la ventada
 com l’au dels temporals.

MIQUEL COSTA I LLOBERA, Poesies

1  analitza la mètrica de la composició (quantitat 
sil·làbica, rima, estrofes).

2  fes un estudi de les repeticions del poema. pots seguir 
els passos següents:

a  Inventari de repeticions i classificació en 
lèxiques i sintàctiques.

b  Anàlisi quantitativa: nombre d’incidències  
de cada repetició.

c  Anàlisi qualitativa: posició i extensió de 
les repeticions, figures retòriques (anàfora, 
geminació o repetició consecutiva, epanadiplosi 
o repetició al principi i al final del mateix vers).

d  Síntesi: funció de les repeticions en el conjunt  
del text i en els casos concrets més significatius.

3  explica l’al·legoria de la navegació eterna aplicada 
a l’esperit amb citacions del poema.

4  Digues amb quina de les tendències poètiques del 
modernisme s’identifica més aquesta composició. 
Justifica la resposta.

5  busca el poema que obre el volum poesies, titulat 
oda infinita, i compara’l amb excelsior.

1  busca informació escrita i gràfica sobre la geogra-
fia i l’orografia de l’indret de formentor. Després, 
explica l’element real que motiva el poema.

2  analitza la mètrica d’aquesta composició (quanti-
tat sil·làbica, rima, estrofes).

3  elabora un inventari de les comparacions i metà-
fores relacionades amb el pi de formentor i fes-ne 
una valoració de conjunt.

4  explica quina relació manté el pi amb la resta 
d’elements naturals presents en el poema.

5  explica els sentiments del poeta envers l’arbre.

6  Detecta i valora les aparicions de la divinitat en 
la composició.

7  resumeix el sentit global del poema.

8  informa’t sobre la influència de miquel Costa i 
llobera, especialment del seu volum Horacianes 
(1906), en els poetes noucentistes.
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1 immoble: immòbil

1  atupen: donen cops forts

2  encativam: posem en captivitat

3  llim: fang

4  revincla: retorça 

5  a lloure: en llibertat
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  ACTIVITATS  

De manera alternada amb les pàgines d’informació, es propo-
sen textos literaris dels autors emblemàtics de la història de la 
literatura catalana amb activitats de comprensió i d’anàlisi.

POSA’T A PROVA

 

   223222 

Posa’t a provaPosa’t a prova

1  analitza el primer paràgraf: 

a   En què se centra?

b   Quines funcions té dins del conjunt del text?

c   Com és l’estil en què està escrit?

2  explica el significat de cada una d’aquestes 
expressions del segon paràgraf:

a com figures animades d’un quadre immens

b  les perplexitats virginals de sa convalescència

3  explica les figures retòriques que fa servir 
víctor Català en el tercer paràgraf del text  
per a caracteritzar els elements següents:

a  Les penes de la Mila.        b  L’ermita.

Destaca els trets que tenen en comú aquestes 
imatges i comenta quina mena d’estil produeixen.

4  analitza, a partir dels tres últims paràgrafs,  
la manera com és presentat el pastor.  
Després, digues quina relació manté amb  
la protagonista.

5  rellegeix l’últim paràgraf i respon:

a  Quin punt de vista narratiu adopta Víctor 
Català en Solitud?

b  Com aconsegueix l’autora plasmar  
la psicologia de la protagonista?

6  analitza l’estil de l’últim paràgraf. pots seguir 
els passos següents:

a  Detecta-hi aquests recursos expressius: 
epítet, polisíndeton, incís, comparació, 
antítesi, paral·lelisme sintàctic, gradació  
de tres elements.

b  Valora la quantitat i la varietat dels recursos 
expressius utilitzats per l’autora.

c  Explica quina intenció expressiva 
comparteixen la majoria d’aquests recursos 
en aquest últim paràgraf.

7  agrupa les dades que has obtingut en les 
activitats anteriors en tres blocs:

a  La situació, l’acció i el punt de vista narratiu.

b  L’evolució psicològica de la Mila i la seva 
relació amb el pastor Gaietà.

c  L’estil de Víctor Català.

8  rellegeix les oracions finals del text i contesta 
les preguntes:

De cada paratge, de cada roca, de cada 
branquilló, en veia brollar una llegenda, 
i el sentit de lo meravellós es despertà en 
ella com una nova consciència superior. 
Al mateix temps se li despertà una devoció 
extàtica per aquell homenet remirgolat, que 
a força d’enginy i bonavolença l’havia feta 
remuntar fins a espais serens que mai havia 
conegut encara.

a  Quin valor tenen per a la Mila les paraules  
i les llegendes del pastor Gaietà?

b  Paral·lelament, quin valor poden tenir obres 
com Solitud per a la societat de la seva 
època?

c  Explica dins de quina tendència del 
Modernisme situaries la problemàtica  
de Solitud.

9  fes un comentari del text que has llegit. 
integra les dades obtingudes en les activitats 
anteriors i disposa-les en un text expositiu  
que consti d’introducció, desenvolupament  
i conclusió.

SOLITUD

En el capítol XII, titulat “Vida enrere”, la Mila, que no s’adapta a la vida solitària de l’ermita 
on ha anat a viure amb el seu marit, troba en el pastor i les històries que aquest li explica 
un recurs per a poder superar l’enyor per tot allò que ha hagut d’abandonar en començar 
la seva nova vida i refer-se anímicament.
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La tardor regnava i el temps havia refres-
cat bona cosa. Era una tongada de dies 
grisos, en els quals la boira planava sobre 
tot, fonent les llunyanies i velant de cas-
ta poesia la muntanya. Ni un esclat de 
resplendor, ni un relleu de plans remar-
cables feria la mirada, que es podia fixar 
reposadament arreu, sense por d’enlluer-
naments ni pampallugues. Tot prenia 
l’aparença suau i esborradissa de les coses 
de somni quiet, i semblava convidar l’es-
perit a endolcir i apaivagar també tots sos 
ressalts i crueses.

Pel mig d’aquells paisatges temperats, 
plens de repòs encalmador, com figures 
animades d’un quadre immens, vagava 
amb sos acompanyants1 la Mila, lenta-
ment, lentament, passejant pertot les per-
plexitats virginals de sa convalescència.

Havia anat refent-se de mica en mica, amb 
una catxassa2 reveladora de bons auguris, 
i de son revifament compassat en treia 
sorpreses i deliquis3 imprevistos. Com si 
la mà divina hagués llevat el fibló a les 
avespes de ses penes, aquestes ja no la 
punxaven com abans, contentant-se amb 
rodar-li pel cap sense malícia o brunzint 
sordament amb una mena de musiqueta 
cançonera que no arribava a impacien- 
tar-la. L’ermita ja no era per a ella el lloc 
desagradós on la tenien encarcerada a 
viva força, sinó el niu, l’aixopluc on es 
recollia, com els aucells, en les hores de 
repòs, en què no podia volar. [...]

La Mila, al revifar-se, recordava. [...] Al 
topar amb en Maties, els records de la 
Mila s’encallaven cada dia, i com a l’atu-
rar-se es quedés entristida, deixant caure la 
mirada cap a les profunditats del Barranc 
Negre amb defalliment encantat, el pastor, 
que li duia l’alça i la baixa de les impres-

sions, coneixia que era arribat el moment 
d’entrar ell en acció. Deixant de banda 
vergotes4 i ganivets, s’estirava per traure’s 
l’encongiment i es posava dret. —Ah, ah! 
Ja tingui aqueixa cama com un petge5 de 
cadira i atrapi que l’airic és frescot.

Pot éssere que donguéssim qualque passa6 
per ací... —I somreia a la dona amb son 
somriure esparpellat i bondadós. [...]

El pastor donava una ullada a son domini 
i després es posava a revoltar catxassuda-
ment7 per la tossalada,8 seguit de la dona 
en tots sos vaivens; i caminant, caminant, 
son índex s’estirava assenyalant distints 
indrets propers o llunyans. [...]

Quan el pastor deixava de parlar, la Mila 
no es recordava ja de son casament amb 
en Maties ni de cap cabòria consirosa que 
pogués entelar la placidesa de sa revifalla, i 
com al vinent dia sentia una nova ronda-
lla, i una altra i una altra després —perquè 
la verbagàlia majestàtica9 del pastor sem-
blava eterna i incansable com les onades 
de la mar—, la Mila acabà de perdre de vis-
ta sa pròpia vida migradeta i esquifida de 
modest ésser humà, per a entrar de ple en 
la vida fantàstica de la muntanya. Al conju-
rament de la fantasia pròdiga i afoguerada 
de son amic, la noia veia eixamplar-se els 
confins dels Roquissos fins a tenir la cabu-
da de mons sencers, que es poblaven segui-
dament de visions, de somnis i de quimeres 
extraordinàries. De cada paratge, de cada 
roca, de cada branquilló, en veia brollar 
una llegenda, i el sentit de lo meravellós es 
despertà en ella com una nova consciència 
superior. Al mateix temps se li despertà una 
devoció extàtica per aquell homenet remir-
golat,10 que a força d’enginy i bonavolença 
l’havia feta remuntar fins a espais serens 
que mai havia conegut encara.

VÍCTOR CATALÀ
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1  sos acompanyants: el pastor Gaietà i Baldiret,  
un nen de vuit anys que li fa companyia

2  catxassa: calma, lentitud excessiva

3  deliquis: defalliments, esvaniments

4  vergotes: derivat despectiu de verga, que és una rama 
dreta, prima i llarga, neta de fulles, que es fa servir  
com a bastó, com a mànec de xurriaques, etc.

5  petge: pota

6  donguéssim qualque passa: caminéssim una mica

7  catxassudament: amb una calma excessiva

8  tossalada: conjunt de tossals o petites elevacions  
del terreny

9  verbagàlia: paraules abundants, verbositat

10  remirgolat: migrat, escarransit

10

La proposta d’aquesta doble pàgina és un text literari i unes 
activitats guiades perquè l’alumne/a acabi redactant indivi-
dualment un comentari del text.

ESTRUCTURA DIDÀCTICA DE LES UNITATS DE LITERATURA



unitat 1
ESTUDI DE LA LLENGUA

• La comunicació, el llenguatge i el text 

El llenguatge, un sistema de comunicació • Les 
funcions del llenguatge • El text i les seves pro-
pietats • Els tipus de text

•  Normes d’ús: L’accent en les formes verbals • 
Accentuació de la e i la o en els verbs 

COMUNICACIÓ

• La participació telefònica a la ràdio

El text conversacional • Característiques textuals 
· Característiques gramaticals · Exemples de 
textos conversacionals 

•  Tècniques d’anàlisi i expressió: Enunciat i res-
posta • Estructurar i redactar una resposta

POSA’T A PROVA

unitat 2
 ESTUDI DE LA LLENGUA

• L’oració I: definició i classes

Els enunciats • Les oracions: definició i caracte-
rístiques • Classes d’oracions

•  Normes d’ús: Accentuació de la e i la o en les 
paraules que no són verbs • Particularitats en l’ús 
de l’apòstrof

COMUNICACIÓ

• La notícia

El text narratiu • Característiques textuals  • Carac  -
terístiques gramaticals • Exemples de textos nar-
ratius 

•  Tècniques d’anàlisi i expressió: Les preguntes 
de cert o fals • Les preguntes de resposta múltiple

POSA’T A PROVA

unitat 3
 ESTUDI DE LA LLENGUA

• L’oració II: l’estructura interna 

L’estructura interna de l’oració • Les paraules · Els 
sintagmes · Les funcions sintàctiques · L’anàlisi 
gramatical de l’oració

•  Normes d’ús: Els pronoms febles

COMUNICACIÓ

• La guia de viatges

El text descriptiu • Característiques textuals • Carac-
terístiques gramaticals • Exemples de textos des-
criptius 

•  Tècniques d’anàlisi i expressió: Contestar una 
pregunta d’opinió · Contestar una pregunta d’ar-
gumentació

POSA’T A PROVA

unitat 4
ESTUDI DE LA LLENGUA

• Les classes de mots I

Els noms i els adjectius · El gènere en els noms 
· El nombre en els noms · El gènere en els ad-
jectius · El nombre en els adjectius · El significat 
dels adjectius

•  Normes d’ús: Distinció ortogràfica d’expressions 
homòfones

COMUNICACIÓ

• El reportatge

El text expositiu I · Característiques textuals · 
Característiques gramaticals

•  Tècniques d’anàlisi i expressió: Contestar una 
pregunta de tema

POSA’T A PROVA

unitat 5
ESTUDI DE LA LLENGUA

•  Les classes de mots II

Els determinants i els pronoms · Classes de 
determinants · Classes de pronoms

•  Normes d’ús: El/al, els/als · Pel/per al, pels/per 
als · Alternatives a lo

COMUNICACIÓ

• L’article de divulgació 

El text expositiu II · Classificació segons l’àmbit 
comunicatiu · Classificació segons el destinatari 
i la intenció

•  Tècniques d’anàlisi i expressió: Resumir i titular 
un text

POSA’T A PROVA

unitat 6
 ESTUDI DE LA LLENGUA

• Les classes de mots III

Caracterització gramatical dels verbs · La perso-
na i el nombre · Els temps verbals · La conjuga-
ció verbal · La veu activa i la veu passiva · Les 
perífrasis verbals

•  Normes d’ús: Des de, fins/fins a, com/com a · 
Tan/tant, quan/quant

COMUNICACIÓ

• La columna periodística

El text argumentatiu I · Característiques textuals 
· Característiques gramaticals

•  Tècniques d’anàlisi i expressió: L’ús de diferents 
persones gramaticals i d’oracions interrogatives 
en els textos argumentatius

POSA’T A PROVA

unitat 7
ESTUDI DE LA LLENGUA

• Les classes de mots IV

Caracterització gramatical dels adverbis, les prepo- 
sicions, les conjuncions i les interjeccions · Les locu-
cions adverbials, prepositives i conjuntives · Classes 
d’adverbis, de locucions adverbials, de preposicions, 
de conjuncions i de locucions conjuntives

•  Normes d’ús: Les combinacions de pronoms 
febles I

COMUNICACIÓ

• El debat radiofònic

El text argumentatiu II · Classificació segons l’àm-
bit comunicatiu i segons la manera de convèncer

•  Tècniques d’anàlisi i expressió: L’enquesta I. 
Elaboració del qüestionari i selecció de la mostra

POSA’T A PROVA

unitat 8
 ESTUDI DE LA LLENGUA

• Estructura i formació dels mots

L’estructura lèxica del mot · La formació de mots

•  Normes d’ús: Les combinacions de pronoms 
febles II

 COMUNICACIÓ

• Les bases d’un premi literari

El text instructiu · Característiques textuals · 
Característiques gramaticals · Exemples de tex-
tos instructius

•  Tècniques d’anàlisi i expressió: L’enquesta II. 
Recollida de les respostes i presentació dels 
resultats

POSA’T A PROVA

unitat 9
ESTUDI DE LA LLENGUA

• La variació lingüística

Llengua i variació · Les varietats geogràfiques · 
Les varietats socials · Les varietats funcionals

•  Normes d’ús: El guionet i l’apòstrof en les com-
binacions de verbs i pronoms febles

COMUNICACIÓ

• L’estudi de prospectiva

El text predictiu · Característiques textuals · 
Característiques gramaticals · Exemples de tex-
tos predictius

•  Tècniques d’anàlisi i expressió: L’enquesta III. 
Comprensió, interpretació i comentari dels re-
sultats

POSA’T A PROVA

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA DE PRIMER CURS
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unitat 10
TEORIA LITERÀRIA

L’estudi de la literatura  

·  La literatura i els estudis literaris · El llenguatge 
literari · Els gèneres literaris · La història de la 
literatura · El comentari de text

·  Textos: Aglae i les taronges

POSA’T A PROVA

unitat 11
TEORIA LITERÀRIA

Els gèneres literaris 

·  Els gèneres narratius · Els gèneres dramàtics 
· Els gèneres assagístics · Els gèneres poètics

·  Textos: Tot esperit · Aloma · Desig · Diccionari 
per a ociosos

POSA’T A PROVA

unitat 12
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

Literatura medieval: la poesia lírica

·   Context: Dels orígens de la literatura catalana al 
Segle d ’Or • De la dona a la dama

·  La poesia dels trobadors · Tradició i renovació de 
la lírica als segles xiv i xv · Ausiàs Marc · Joan 
Roís de Corella

·  Textos: Cançoneta lleu i blana · Si tots els dols, 
els plors i els marriments · S’allarga el dia en 
tendre excés · Al punt que hom naix comença 
de morir · Dues cobles esparses · Balada de la 
garsa i l’esmerla

POSA’T A PROVA

unitat 13
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

Literatura medieval: la prosa filosòfica i moral 

·  Context: Una societat vertebrada al voltant del 
cristianisme • La prosa filosòfica i moral

·  Ramon Llull · L’obra lul·liana · Francesc Eiximenis 
· Sant Vicent Ferrer

·  Textos: Cant de Ramon · Elogi de les ciutats · 
El judici final

POSA’T A PROVA

unitat 14
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

Literatura medieval: la narrativa històrica  
i Bernat Metge 

·  Context: Els fets històrics: l’expansió de la coro-
na catalanoaragonesa • La narració literària dels 
fets històrics: les Cròniques

·  Libre dels fets de Jaume I · Crònica de Bernat 
Desclot · Crònica de Ramon Muntaner · Crònica 
de Pere el Cerimoniós · La crisi de la baixa edat 
mitjana i l’humanisme · Bernat Metge

·  Textos: Com en Roger de Llúria amb l’armada del 
rei d’Aragó desbaratà l’armada del rei de França 
· L’exemple de la mata de jonc · De l’assalt a la 
Ciutat de Mallorca · Descripció de l’infern

POSA’T A PROVA

unitat 15
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

Literatura medieval: la narrativa de ficció 

·  Context: L’activitat militar a l’edat mitjana • 
Cavalleria i literatura.

·  Evolució de la narrativa de ficció de tema cava-
lleresc · Curial e Güelfa · Joanot Martorell · Tirant 
lo Blanc · La literatura del segle xv a València · 
Jaume Roig · L’Espill

·  Textos: Curial al torneig de Melú · Com 
Plaerdemavida posà Tirant en el llit de la prin-
cesa de Carmesina

POSA’T A PROVA

unitat 16
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

La literatura entre els segles xvi i xviii

·  Context: Els grans corrents culturals i estètics 
de l’edat moderna • El context polític, lingüístic 
i literari català

·   La literatura culta al segle xvi · La literatura culta 
al segle xvii · La literatura culta al segle xviii · La 
literatura popular

·  Textos: Sonet IX · Cançó · A una hermosa dama 
de cabell negre que es pentinava en un terrat 
ab una pinta de marfil · A una mossa gravada 
de verola · Lucrècia · Els Segadors

POSA’T A PROVA

unitat 17
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

Literatura del segle xix: la Renaixença 

·  Context: Els grans corrents culturals i estètics del 
segle xix • Llengua, literatura i pàtria

·  La Renaixença · La poesia · Jacint Verdaguer · El 
teatre · Àngel Guimerà

·  Textos: La Pàtria · Al món · En defensa pròpia 
· Mar i cel

POSA’T A PROVA

unitat 18
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

 Literatura del segle xix: la narrativa romàntica i 
realista 

·  Context: La narrativa del segle xix

·  La represa de la narrativa culta durant la 
Renaixença · La novel·la romàntica · El costu-
misme  · La novel·la realista · Narcís Oller

·  Textos: Julita · L’arc d’en Mirambell · L’Esca- 
nyapobres · La bogeria

POSA’T A PROVA

PROGRAMACIÓ DE LITERATURA DE PRIMER CURS



unitat 1
ESTUDI DE LA LLENGUA

• El text 

El text: propietats i estructura · La dixi · La refe-
rència · El paràgraf · Els connectors · La pun tuació

•  Normes d’ús: Perquè/per què • Sinó/si no 

COMUNICACIÓ

• Els textos científics i tècnics

Els textos específics · Els textos científics i tècnics 

POSA’T A PROVA

unitat 2
ESTUDI DE LA LLENGUA

• L’oració composta

L’oració composta · Juxtaposició de proposicions 
· Coordinació de proposicions · Subordinació de 
proposicions

•  Normes d’ús: El canvi de preposició davant 
d’infinitiu · Caiguda de preposició davant la 
conjunció que · Els pronoms relatius

COMUNICACIÓ

• Els textos humanístics

POSA’T A PROVA

unitat 3
ESTUDI DE LA LLENGUA

• Relacions de significat entre mots 

La semàntica · La sinonímia · L’antonímia ·  
La hiponímia, la hiperonímia i la cohiponímia · 
La polisèmia · L’homonímia

•  Normes d’ús: Usos incorrectes de l’infinitiu i el 
gerundi · El participi del verb deure

COMUNICACIÓ

• Els textos jurídics

POSA’T A PROVA

unitat 4
ESTUDI DE LA LLENGUA

• Història i actualitat del lèxic català

La formació històrica del lèxic català · La forma-
ció de mots i la lexicalització · Els neologismes

•  Normes d’ús: Que/Què · Els verbs pronominals

COMUNICACIÓ

• Els textos administratius i comercials

POSA’T A PROVA

unitat 5
ESTUDI DE LA LLENGUA

•  Els sons vocàlics

L’estudi dels sons de la llengua · La producció 
dels sons del llenguatge · Les vocals · El sistema 
vocàlic · Fenòmens de contacte vocàlic · El hiat

•  Normes d’ús: Alternances vocàliques en l’arrel 
de certs verbs

COMUNICACIÓ

• Els textos periodístics I

Els textos periodístics · Els gèneres periodístics 
· L’entrevista

POSA’T A PROVA

unitat 6
ESTUDI DE LA LLENGUA

• Els sons consonàntics

Les consonants · El sistema consonàntic · Inven-
tari dels sons consonàntics · Fenòmens de con-
tacte consonàntic

•  Normes d’ús: La dièresi en les formes verbals

COMUNICACIÓ

• Els textos periodístics II

Els gèneres periodístics informatius · La notícia · 
La crònica · El reportatge · L’enquesta

POSA’T A PROVA

unitat 7
ESTUDI DE LA LLENGUA

• Història de la llengua catalana

Els orígens de la llengua catalana · L’expansió 
territorial · La consolidació idiomàtica · El segle 
xv: plenitud i factors de crisi · La llengua catalana 
durant els regnats dels Àustria · La llengua cata-
lana durant els regnats dels Borbó · La llengua 
catalana al segle xix · La llengua catalana entre 
1890 i 1939 · El franquisme i la seva superació

•  Normes d’ús: Arrels verbals amb una consonant 
velar

COMUNICACIÓ

• Els textos periodístics III

Els gèneres periodístics d’opinió I · L’article 
d’opinió

POSA’T A PROVA

unitat 8
ESTUDI DE LA LLENGUA

• Llengua i societat: contacte de llengües

La diversitat lingüística a Catalunya · Els fenò-
mens de contacte entre llengües

•  Normes d’ús: Errors en la tria de conjugació

COMUNICACIÓ

• Els textos periodístics IV

Els gèneres periodístics d’opinió II · La crítica 
· La carta al director · Els gèneres gràfics · La 
tertúlia radiofònica o televisiva · El debat · La 
revista de premsa

POSA’T A PROVA

unitat 9
ESTUDI DE LA LLENGUA

• Àmbits d’ús de la llengua catalana

Coneixement i ús de la llengua catalana · L’ús 
en l’àmbit privat · L’ús en l’àmbit públic oficial 
· L’ús en l’àmbit públic no oficial · Les noves 
tecnologies

•  Normes d’ús: Altres dificultats en les formes 
verbals

COMUNICACIÓ

• Els textos publicitaris i propagandístics

POSA’T A PROVA

PROGRAMACIÓ DE LLENGUA DE SEGON CURS
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unitat 10
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

El Modernisme  

·  Context: Crisi social i crisi nacional · Mirant a 
Europa

·  El Modernisme · El teatre modernista · La poesia 
modernista · La narrativa modernista

·  Textos: Cigales i formigues · Excelsior · El pi de 
Formentor · Josafat · Jacobé

POSA’T A PROVA

unitat 11
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

El Noucentisme 

·  Context: El catalanisme · Els ideals noucentistes

·  El Noucentisme · Ideologia i gèneres literaris 
· Eugeni d’Ors, Xènius · La poesia noucentista

·  Textos: La sardana a Reus · De com la puixança 
de la Ben Plantada s’exerceix per a l’ordre, per al 
desordre, no · Oda a la masovera · Nabí

POSA’T A PROVA

unitat 12
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

Les avantguardes

·   Context: Europa entre dues guerres · Els movi-
ments d’avantguarda europeus 

·  Les avantguardes a Catalunya · El cubisme lite-
rari i el futurisme · Joan Salvat-Papasseit · Altres 
autors de la primera avantguarda · El dadaisme 
i el surrealisme · El grup del Manifest groc i 
Salvador Dalí · Josep Vicenç Foix

·  Textos: Perquè has vingut · Oda a Guynemer · 
Manifest groc · La vila · Em plau, d’atzar, d’errar 
per les muralles

POSA’T A PROVA

unitat 13
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

La renovació literària dels anys vint i trenta 

·  Context: Entre la dictadura i l’esperança repu-
blicana · La renovació literària dels anys vint i 
trenta

·  La represa i la diversificació de la novel·la · La 
prosa no narrativa · La renovació teatral dels 
anys vint i trenta · Josep Maria de Sagarra · La 
poesia postsimbolista

·  Textos: Madrid: comparacions · El cafè de la 
Marina · Segon llibre d’Estances · Elegies de 
Bierville

POSA’T A PROVA

unitat 14
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

La literatura de la Guerra Civil, l’exili  
i la postguerra 

·  Context: Guerra, repressió, misèria i resistència· 
Sota l’impacte de la Segona Guerra Mundial

·  La literatura de la Guerra Civil, de l’exili i de la 
postguerra · Joan Oliver, Pere Quart · Salvador 
Espriu

·  Textos: Tots tres surten per l’Ozama · Voluptat de 
l’enyor · Cementiri de Sinera · Ball robat

POSA’T A PROVA

unitat 15
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

Els anys seixanta: continuïtat i renovació de la 
narrativa 

·  Context: Els seixanta, uns anys de lluita i d’es-
perances · Renovació literària i Realisme històric

·  Continuïtat i renovació de la narrativa · Llorenç 
Villalonga · Mercè Rodoreda · Pere Calders 
· Manuel de Pedrolo · Josep Maria Espinàs · 
Baltasar Porcel

·  Textos: Bearn o la sala de les nines · La plaça 
del Diamant · L’esperit guia · Temps obert · 
Carta de Marc a Maria

POSA’T A PROVA

unitat 16
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

Els anys seixanta: renovació de la poesia,  
el teatre i l’assaig

·  Context: Un teatre i un art compromesos amb la 
societat · Un nou temps per a la poesia

·   La renovació de la poesia, el teatre i l’assaig 
· Gabriel Ferrater · Miquel Martí i Pol · Vicent 
Andrés i Estellés · Joan Brossa · La renovació del 
teatre en els anys seixanta · Joan Fuster

·  Textos: Cambra de tardor · Meditació última 
· Calç i rajoles · Homes i No · Nosaltres, els 
valencians

POSA’T A PROVA

unitat 17
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

La narrativa a partir dels anys setanta 

·  Context: Lluita antifranquista, democràcia i 
autonomia · Dels anys setanta als nostres dies

·  Terenci Moix · Montserrat Roig · El col·lectiu 
Ofèlia Dracs · Jaume Fuster · Maria Antònia 
Oliver · Jaume Cabré · Quim Monzó · Jesús 
Moncada · Maria Barbal · Ferran Torrent · Albert 
Sánchez Piñol · Toni Sala

·  Textos: La salvatge · Jo confesso

POSA’T A PROVA

unitat 18
HISTÒRIA DE LA LITERATURA

 La poesia i el teatre a partir dels anys setanta 

·  Context: Companyies teatrals i literatura · 
Normalització, internacionalització, futur

·  La poesia a partir dels anys setanta · El teatre a 
partir dels anys setanta

·  Textos: Vénen temps dolços · Cançó de fer camí 
· Olors · El mètode Grönholm

POSA’T A PROVA

PROGRAMACIÓ DE LITERATURA DE SEGON CURS
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