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El Modernisme
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Pàgina 208 COnTEXT

–  Mentre la burgesia fa ostentació de la seva riquesa 
amb la construcció de cases originals i exclusives dins 
de l’estètica modernista, el descontentament popular 
és punyent perquè els obrers se senten explotats pels 
amos i, a més, obligats a participar en guerres colonials. 
Com que l’Església fa costat a les classes benestants i 
col·labora en el manteniment d’aquest sistema considerat 
injust, rep les ires del moviment popular, com es fa 
palès en l’atac als convents de la ciutat de Barcelona, 
molts dels quals van ser cremats, especialment durant la 
Setmana Tràgica de 1909.

Pàgina 209

–  Els cavalls fan al·lusió a la cavalcada de les valquíries, 
pertanyent a l’òpera La Valquíria de Richard Wagner, músic 
alemany creador del drama musical com a superació de 
l’òpera convencional. El protagonisme atorgat a aquestes 
escultures en un espai visible del Palau de la Música 
Catalana és una mostra de la passió wagneriana que 
durant el Modernisme es va viure a Barcelona i que es 

va concretar, entre altres iniciatives, en la creació de 
l’Associació Wagneriana de Barcelona i en la traducció 
d’obres del músic al català.  
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CIGALES I FORMIGUES

1  Les cigales són l’ermità i els poetes, mentre que les 
formigues són els habitants del poble (l’Hereu, en Vianda,  
la Pubilla, etc.). 

Una faula d’Isop en què aquests dos insectes representen, 
respectivament, la despreocupació i la previsió. En la 
faula, però, la moralitat cau de la banda de les formigues 
treballadores.

2  L’al·legoria de la societat catalana de l’època del 
Modernisme que conta Cigales i Formigues conté dos 
pols oposats. D’una banda, la burgesia, que en el text és 
representada pels interessos prosaics, purament materials, 
de la gent del poble, que desitja la pluja en tant que 
generadora de collites. De l’altra, els artistes, que en el text 
encarnen l’ermità i l’estol de poetes que l’envolten. Aquests 
personatges valoren l’aspecte poètic o espiritual de la pluja i 
per això la canten en comptes d’aixoplugar-se’n, com fan els 
altres personatges.

3  L’emissor és, en tots dos casos, l’Ermità, que parla en nom 
seu i, probablement, dels poetes que l’envolten. El receptor 
i la resta d’elements de l’esquema de la comunicació, 
en canvi, varien d’una intervenció a l’altra. En la primera, 
l’Ermità s’adreça, d’entrada, als habitants del poble que 
han acudit a demanar ajut i ho fa amb la intenció de 
convertir-los a la fe veritable i, en un segon moment, als 
elements naturals que poden afavorir la pluja. En la segona 
intervenció, l’Ermità s’adreça, a la manera d’una pregària, 
als elements naturals per agrair-los la pluja, la bellesa i tots 
els valors positius que s’hi associen, com ara la gràcia i la 
misericòrdia.

4  Les tres obres dramàtiques esmentades comparteixen amb 
Cigales i formigues la contraposició de dos mons: el de la 
societat tradicional que viu arrelada en unes conviccions 
inamovibles i el de personatges i grups més dinàmics que 
contradiuen aquest esperit majoritari. En L’alegria que 
passa, és un grup de còmics que arriba en un poble petit 
i ensopit i n’és bandejat; en aquest cas, el que els còmics 
menyspreen són els diners. En la comèdia Els Jocs Florals 
de Canprosa, Rusiñol fa una sàtira d’uns Jocs Florals locals 
en els quals la veritable poesia importa molt menys que les 
qüestions polítiques i les raons personals; el jove periodista 
Ramon és la figura contraposada a aquesta banalització de 
la poesia. Ara bé, mentre aquestes dues obres de Rusiñol 
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responen a un plantejament bàsicament esteticista, Aigües 
encantades, de Puig i Ferreter, es fonamenta en una actitud 
regeneracionista: un foraster arriba a un poble que pateix 
una sequera crònica amb la idea tècnica d’aconseguir aigua 
abundant d’uns gorgs que la tradició religiosa considera 
sagrats i, per tant, intocables. Ara bé, com en les obres 
anteriors, la proposta del foraster fracassa.
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EXCELSIOR

1  Composició formada per cinc quartetes de versos 
heptasíl·labs que tenen el següent esquema de rimes 
consonants, amb alternança de versos femenins i masculins: 
abab.

2  a  Lèxiques: “vigila”; “no”; “gira”; “sempre”; “sempre, sempre 
mar endins”; “fuig”; “mar”; “fora”; “s’acaba/s’acabarà”.

  Sintàctiques: “sempre amb les veles suspeses / sempre 
entorn aigües esteses”; “Fuig-ne, de la terra immoble, /  
fuig dels horitzons mesquins; no s’acaba el teu viatge, / 
no s’acabarà mai més.”

b  “sempre” (set vegades), “no” (cinc vegades), “mar” (tres 
vegades).

c  L’extensió de les repeticions és variable (des d’un sol 
mot fins a un vers sencer) i, pel que fa a la posició, 
hi predominen les figures retòriques que situen les 
repeticions a principi del vers (anàfores: “no”, “fuig”, 
“sempre”; geminacions: “gira”, “sempre”). Tanmateix, 
també es dóna un cas d’epanadiplosi (“vigila”).

d  La funció de les repeticions en el text és conferir ritme 
al poema i suggerir una sensació de moviment, de vaivé, 
de retorn constant. La repetició de l’adverbi sempre hi 
afegeix la idea d’eternitat, reforçada per la repetició de 
mar. Per altra banda, les repeticions de l’adverbi no i dels 
imperatius vigila, gira i fuig aporten la noció d’actitud 
moral de vetlla davant de la temptació d’aturar-se o de 
conformar-se amb la realitat.

3  L’al·legoria de la navegació eterna aplicada a l’esperit 
representa un encoratjament a la recerca vital constant 
que porti l’esperit a no conformar-se amb “aigua mansa 
[d’un port]”, “platges roïns”, “terra immoble” o “horitzons 
mesquins”, sinó a buscar de manera incessant el mar  
i el viatge i a fer-ho sense defallir (“oblidat de tot regrés”).

4  El vitalisme, perquè confia en la voluntat personal per a anar 
sempre més enllà.

5  En la comparació, s’haurien de destacar, com a semblances, 
les idees de recerca constant d’eternitat i, com a diferències, 
el fet que l’Oda infinita se centra en la creació poètica, 
mentre que Excelsior fa referència a la vida espiritual en 
general.
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EL PI DE FORMENTOR

1  Formentor és una petita península allargassada (12 km de 
llargària per 3 km d’amplària) a Pollença, a l’extrem nord de 
l’illa de Mallorca, pertanyent a la família de Costa i Llobera, 
que hi passava els mesos d’agost. La península acaba en 
un cap del mateix nom, on hi ha un far. En aquest espai 
geogràfic se situa el pi que canta Costa i Llobera.

2  Composició formada per vuit estrofes que segueixen 
l’esquema mètric següent:

vers alexandrí 6 + 6 A (femení)

vers alexandrí 6 + 6 B (masculí)

vers alexandrí 6 + 6 A (femení)

vers alexandrí 6 + 6 A (femení)

vers hexasíl·lab 6 B (masculí)

3  –  Comparacions: “Més vell que l’olivera / més poderós  
que el roure / més verd que el taronger / com un gegant 
guerrer / com un vell profeta.”

–  Metàfores: “rei que té per tron la serralada / rei lluitador  
i vencedor, amb cabellera reial.”

En conjunt, es tracta de comparacions i metàfores que 
personifiquen l’arbre i li atribueixen condicions nobles,  
com ara la reialesa, el poder o l’antigor.

4  El pi manté una relació de superioritat sobre el vent, el mar  
i les muntanyes i s’alimenta de les roques, el cel i la llum.

5  Sentiments d’estimació (estrofa 1), d’admiració (estrofa 5), 
de sana enveja (estrofa 7) i, d’alguna manera, d’emulació 
(estrofa 8).

6  Déu ungeix el pi, és a dir, l’escull i el beneeix (estrofa 2). 
Esment de la llum divina (estrofa 3). Santedat del record de 
l’arbre (estrofa 7).

7  Oda entusiasta a un arbre, el pi de Formentor, del qual el 
poeta lloa les qualitats en termes humans i quasi divins: 
la força, el poder, l’espiritualitat, la noblesa, la reialesa, la 
glòria...

8  L’estil classicitzant i el mediterranisme de Costa i Llobera 
van influir en la configuració de l’estètica noucentista.
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JOSAFAT

1  L’ambient i la situació dels personatges poden ser qualificats 
de misteriosos i, sobretot, de resclosits i corruptes. Pel que 
fa al misteri, el narrador evoca l’angúnia del campaner, un 
pelegrinatge fantàstic, cruiximents misteriosos, basardes 
noves, suggestions i un silenci enigmàtic. Pel que fa a 
l’ambient opressiu i corrupte, les citacions es podrien 
multiplicar; a tall d’exemple, fixem-nos en “la isolada 
cambra sense orejar, que pudia a salvatgina” i en les 
“fosforescències macàbriques [que] aparegueren a baix el 
precipici, allí on la humitat consumia residus orgànics.”

2  La torre de les sagnants despulles, el pressentiment que 
la Fineta té de l’abís que la xuclava, les aus nocturnes 
(portadores de mal averany), la doble al·lusió al precipici  
i el seguit de sentiments de Fineta.

3
 Josafat narra una història de conflicte entre una 
determinada personalitat individual i la societat en què es 
mou. (b)
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JACOBÉ

1  El narrador en primera persona és un dels protagonistes 
del seu propi record, en un moment del qual és anomenat 
Minguet per Jacobé. Jacobé és la protagonista de la narració 
i manté una relació d’antiga amistat amb el narrador.

2  El canvi de Jacobé és d’ordre físic (amagriment i pèrdua del 
color de pell saludable) i d’ordre psicològic (crisi de caràcter 
de tipus melancòlic o depressiu). Aquestes alteracions 
provoquen una certa deixadesa i són interpretades pel 
narrador com un cas de malaltia mental.

3  És un estil basat en un vocabulari molt ric i matisat 
(gambejar, oratge, forfollejar, captombar-se, tabola, alzinar, 
regalar en el sentit de ‘regalimar’, esgargamellar, rauxes de 
marriment, emperesida, llassada...), en una gran capacitat 
descriptiva (per exemple, pel que fa a l’espai de la platja i 
a la imatge passada de Jacobé) i narrativa (el dinamisme 
passat de Jacobé i el seu encantament actual) i en una 
sensibilitat lírica notable (“la Jacobé, de quatre grapes 
damunt de la roca, alzinava esverada el seu caparró ornat 
amb lliris de plata, tot ruixat de gotetes tremoladores”; 
“s’hi estava hores i més hores, com llassada, tal volta de 
cara a la paret, sense mirar res, submergida en un negre 
encantament.”).

4
 Jacobé és una narració centrada en els grans misteris  
de la vida —la salut i la malaltia, la felicitat i la infelicitat—, 
que l’autor debat contraposant el punt de vista científic  
i el religiós. (b)

 POSA’T A PROVA 
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SOLITUD

1  a  Se centra en la tardor i en fa una descripció sobre 
els aspectes més suaus (color, temperatura, dolçor 
espiritual).

b  Dins del conjunt del text, té una funció introductòria del 
marc on té lloc l’evolució psicològica de la Mila i d’aquest 
canvi espiritual en ell mateix.

c  L’estil és líric i pausat, gràcies al polisíndeton i al ritme 
amplificador de les oracions.

2  a  És una comparació referida a la integració dels 
personatges en el paisatge i, concretament, de les seves 
ànimes en la immensitat de la natura muntanyenca.

b  Concentra tres característiques bàsiques de la psicologia 
de la Mila: la convalescència de la malaltia espiritual 
que li ha provocat la instal·lació a l’ermita, la virginitat 
o puresa del seu esperit i la perplexitat dels seus 
pensaments i sentiments.

3  a  Mitjançant una metàfora, Víctor Català assimila les penes 
de la Mila amb unes vespes que, en aquest moment, no 
tenen el fibló que anteriorment havien tingut.

b  Mitjançant una al·legoria, l’ermita és presentada com el 
niu o recer (“aixopluc”) i la Mila, com un ocell que s’hi 
refugia. A més, aquesta visió positiva de l’indret suposa 
la superació d’una metàfora més negativa: anteriorment, 
l’ermita era com una presó.

Aquestes imatges tenen en comú el fet de centrar-se en la 
manera com la Mila viu interiorment els fets de la seva vida, 
i produeixen un estil ric i suggeridor.

4  El pastor Gaietà és presentat com un guia espiritual de la 
Mila, perquè coneix l’evolució de la seva salut i sap afavorir-
la. Paral·lelament, ella sent un gran respecte, i fins i tot una 
“devoció extàtica” (d’èxtasi) pel pastor.

5  a  Tercera persona omniscient i focalitzat en la psicologia  
de la protagonista.

b  Mitjançant l’estil (ritme, exuberància lèxica, comparacions, 
epítets, construcció de les oracions per acumulació, 
repetició, etc.).
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6  a  –  epítet: “cabòria consirosa”, “devoció extàtica”, “homenet 
remirgolat”.

 –  polisíndeton: “i com al vinent dia sentia una nova 
rondalla, i una altra i una altra després”.

 –  incís: “—perquè la verbagàlia majestàtica del pastor 
semblava eterna i incansable com les onades de la 
mar—”

 –  comparació: “semblava eterna i incansable com les 
onades de la mar.”

 –  antítesi: “cabòria consirosa” / “placidesa de sa 
revifalla”; “vida migradeta i esquifida de modest ésser 
humà” / “vida fantàstica de la muntanya”.

 –  paral·lelisme sintàctic: “ni de son casament amb 
en Matias ni de cap cabòria consirosa” / “eterna i 
incansable” / “migradeta i esquifida” / “pròdiga i 
afoguerada” / “enginy i bonavolença”.

 –  gradació de tres elements: “una nova rondalla, i una 
altra i una altra després” / “de visions, de somnis i de 
quimeres extraordinàries” / “De cada paratge, de cada 
roca, de cada branquilló”.

b  Els recursos són molt variats i, en conjunt, molt 
expressius. 

c  Volen expressar l’ampliació progressiva d’horitzons que 
viu l’ànima de la Mila.

7  Es poden extreure dades, per a cada apartat, de les 
activitats següents:

a Activitats 1, 2, 3 i 5.

b Activitats 1, 2, 3 i 4.

c Activitats 1, 3 i 6.

8  a  Li permeten accedir a un estadi espiritual superior al que 
té d’entrada.

b  Poden afavorir, també, l’elevació anímica del lector.

c  Dins del regeneracionisme, perquè la protagonista de la 
novel·la experimenta en la seva persona un procés de 
superació i de transformació personal que l’allunya de la 
baixesa del marit i l’acosta a l’esfera més espiritual del 
pastor i de la natura.

9  Resposta oberta.
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