
LA DECADÈNCIA DE LA LITERATURA 

CULTA 

(s.XVI al XVIII)  
 

1.Concepte. 

 

La Decadència és el període de la nostra història literària que va de 

començos del s.XVI al finals del XVIII. En aquest període disminueix 

el conreu del català com a llengua literària culta. S’usen primerament 

el llatí  i després el castellà. Aquest buit es supleix amb una literatura 

popular que estudiarem en el tema següent.El terme “Decadència” se 

sol abandonar, per tendenciós, i se subtitueix pels de 

“Renaixement”,”Barroc” i “Il.lustració. 
 

2.Causes i fets històrics rellevants. 

 

1.En la Corona d’Aragó comença a regnar, després del Compromís de 

Casp(1412) una dinastia d’origen castellà: els Trastàmara. 

 

CASA DE TRASTÀMARA 
Ferran I d’Antequera 

Alfons I  el Magnànim Joan II Sense Fe 

FerranII el Catòlic 

A aquesta casa, la substitueixen els Àustries, amb cort al centre de la 
Península. Per primera volta, els territoris hispànics tenen un sol rei, 

que envia virreis a cadascun d’aquests territoris. La noblesa 

valenciana està més interessada per fer-se un lloc a la cort,que per 

mantenir la seua llengua. 

 

2.El descobriment d’Amèrica trasllada l’eix comercial del 

Mediterrani a l’Atlàntic. Com que fou monopoli castellà, la llengua que 

hi fou duta va ser el castellà. La impremta, plantejada com a negoci, 

veia en el castellà una llengua més “rendible”.  

 

CASA D’ÀUSTRIA 
Carlos I 

Felipe II 

Felipe III 

Felipe IV 

Carlos II 

Guerra de Successió 

(1700-1714) 

 

    



3.Entre 1519 i 1522 té lloc la revolta de les Germanies. Les classes 

populars s’enfronten amb la noblesa terratinent, que disposa d’una 

mà d’obra barata i d’un exèrcit ocasional:els moriscos. El triomf de la 

noblesa , amb el suport de la monarquia i de tropes castellanes 

sufoquen la revolta. La repressió contra els agermanats va ser brutal. 

Se’ls ajusticiava acusats de “crim de germania i unió popular”.La 

virreina Germana de Foix s’envolta de la noblesa valenciana 

castellanitzada, que acudeix als saraus que organitza al Palau Reial. 

Narcís Vinyoles,un dels assistents a aquestes festes, cantarà en 1510 

les virtuts del castellà: “lengua limpia, elegante y graciosa lengua 
castellana, la que puede muy bien y sin mentira ni lisonja, entre 

muchas bárbaras y salvages de aquesta nuestra España [es refereix 

als regnes peninsulars, no a l’actual estat] latina, sonante y 

elegantisima ser llamada.” 

 

4.El 1640 es produeix un conflicte entre les institucions catalanes i 

Felipe IV. El seu valido, el comte-duc d’Olivares, demana tributs i 

soldats per continuar la Guerra dels Trenta Anys, entre les cases 

d’Àustria i França. No va respectar les lleis pròpies i a Catalunya es 

va produir una revolta, l’anomenada guerra dels Segadors.Després 

d’una pesta i un fort setge, cau la ciutat de Barcelona. Com a 

conseqüència d’un acord Castella-França, les comarques catalanes de 
l’altre costat dels Pirineus passen a França. El segle XVII és temps de 

pobresa. En part, va contribuir l’expulsió dels moriscos, que tingué 

lloc en 1609 i despoblà comarques valencianes senceres. L’Alt 

Palància fou repoblada per aragonesos, el Baix Segura per murcians i 

les comarques de la Marina, per mallorquins. 

 

3.Quan mor sense fills l’últim rei de la casa d’Àustria, Carlos II, 

esclata la Guerra de Successió (s.XVIII) a la Corona d’Espanya, 

entre les Cases d’Àustria i de Borbó. La Corona d’Aragó es decanta 

pel candidat de la Casa d’Àustria, l’arxiduc Carles, i perd la guerra. 

Això suposà que el primer rei borbó, Felip V, ens llevarà els Furs i 

prohibira l’ús de la nostra llengua. Com a conseqüència de la guerra, 

els anglesos es queden Menorca i Gibraltar. 
 

 
 



                                       Felip V 

4.Conseqüències 

 

1.Els nostres escriptors, oblidant la riquíssima tradició literària 

anterior,es passen a l’ús del castellà,que es troba en ple Segle d’Or. 

La poca literatura que es  fa  en  la  nostra llengua  es considera 

“antiquada”. 

 

2.La falta d’una literatura culta comuna afavoreix les 

denominacions particularistes per al català(valencià, balear, 
mallorquí, menorquí, tortosí, català...) i una dialectalització de la 

llengua escrita. 

 

3.El conflicte lingüístic. Les classes cultes, nobles que alternen en 

la cort ho fan en castellà, mentre que el poble continua usant la seua 

llengua.No falten apologistes, defensors de l’idioma, que els censuren 

per haver abandonat la seua llengua. Remarquen que quan teníem rei 

exclusiu de la Corona d’Aragó ni se’ls ocorria passar-se al 

castellà.Però el procés avançava.En un certamen poètic,en 1474, de 

45 poemes, 36 són en valencià. En un altre certamen, en 1600 

només hi ha un poema en la nostra llengua. La resta són “en lenguaje 

castellano, que es agora el que más corre.” 
 

 

4.Corrents literaris 

 

-El Renaixement (s.XVI) es caracteritzà per una revalorització dels 

escriptors i artistes grecollatins,per l’amor a la natura i pel desenvo- 

lupament de l’esperit crític. 

Val la pena destacar l’escriptor i editor valencià Joan Timoneda, que 

publicà el cançoner “Flor d’Enamorats”, el poeta Pere Serafí,i els 

historiadors Pere Antoni Beuter i Cristòfor Despuig,aquest últim 

autor dels “Col.loquis de la insigne Ciutat de Tortosa”.Joan 

Ferrandis d’Herèdia, assidu de la cort valenciana de Germana de 

Foix, escrigué una obra teatral, en vers, anomenada “La Vesita”. 
 

-El Barroc  (s.XVII)  exalta  l’exageració,  la monumentalitat  i la 

grandieloqüència. L’harmonia  i la bellesa renaixentista foren 

substituïdes pel recarregament lèxic i sintàctic, l’obscuritat del 

concepte, la sàtira mordaç.etc. Podem citar Marc Antoni Ortí, gran 

defensor de l’idioma, el tortosí Vicent Garcia i el valencià Francesc 

Mulet. A Catalunya destaca un seguidor de Lope de Vega,Francesc 

Fontanella. 

 

-La Il.lustració (s.XVIII) considera que l’home, gràcies a la raó i els 

avanços científics que amb ella pot aconseguir, i a la llibertat 

individual i col.lectiva, pot abastar la felicitat. Hi ha un interés per 



l’estudi de la nostra història i de la nostra llengua, però, en general, 

no es planteja recuperar-la per als usos cultes.Els il.lustrats l’estudien 

com si fos una peça arqueològica.Un il.lustrat català, Antoni de 

Capmany, diu de la llengua que usa privadament, que és “un idioma 

antiguo provincial, muerto hoy para la república de las letras y 

desconocida del resto de Europa.” Només uns pocs defensen l’ús de 

la nostra llengua o l’usen realment per a la literatura. Hem de 

destacar  els valencians Carles Ros, gramàtic i editor, i Lluís 

Galiana, autor d’un llibre de narrativa, “Rondalla de Rondalles” i d’un 

diccionari valencià-castellà. Ja en el segle XVIII,un aristòcrata 
barceloní, el baró de Maldà, escriu un diari personal ben 

interessant. Però l’autor més important és el menorquí Joan Ramis, 

autor de diverses tragèdies a l’estil neoclàssic i d’una variada 

producció poètica. 

 CASA DE 

TRASTÀMARA 
Ferran I d’Antequera 

Alfons I  el 

Magnànim Joan II 

Sense Fe 

FerranII el Catòlic 

 

 

CASA D’ÀUSTRIA 

Carlos I 

Felipe II 

Felipe III 

Felipe IV 

Carlos II   

Guerra de Successió 

(1700-1714) 

 

CASA DE BORBÓ 

Felipe V 

Felipe VI 

Carlos III 

Carlos IV 

Fernando VII 

Isabel II 

Alfonso XII 

Alfonso XIII 

 

[II República]1931-

1939 

[guerra civil  

1936-1939] 

[Dictadura de Franco 

 1939 -1975] 

Juan Carlos I 

¿Felipe VI? 

 

  

 

 



Fragments de “Bella de vós só enamorós”, que escriví Joan 

Timoneda, elegits per Raimon. Analitza’n el tema, les parts, la 

mètrica i els recursos literaris. 

 
Bella, de vós só enamorós. 

Ja fósseu mia! 

La nit i el jorn, quan pens en vós, 
mon cor sospira. 

 

 

Tot mon tresor done, i persona, 

a vós, garrida. 

Puix no us vol mal qui el tot vós dóna, 

dau-me la vida; 
dau-me-la, doncs, hajau socors, 

ànima mia! 

La nit i el jorn, quan pens en vós, 

mon cor sospira. 

 

 
 

Tota la nit que en vós estic 

he somiat; 

i quan record sol, sens abric, 

trobe'm burlat. 

No em burleu més: durmam los dos, 
ànima mia. 

La nit i el jorn, quan pens en vós, 

mon cor sospira. 

 

Bella, de vós só enamorós. 

Ja fósseu mia! 

La nit i el jorn, quan pens en vós, 
mon cor sospira. 

 

 

Vós m'haveu fet gran cantorista 

i sonador; 

vós ben criat; vós bell trobista, 
componedor, 

fort i valent; també celós, 

ànima mia. 

La nit i el jorn, quan pens en vós, 

mon cor sospira. 

 

No us atavieu, anau aixi, 
que prenc gran ira 

si us ataviau i algú prop mi 

per sort vos mira. 

Nueta us vull, gest graciós, 

ànima mia. 

La nit i el jorn, quan pens en vós, 

Bella, estic enamorat de 

vós, voldria que fóreu 

meua.Tant de dia com de 
nit, quan pense en vós, el 

meu cor sospira. 

 

Us done tot el que tinc i la 

meua persona, a vós, 

fermosa. Doneu la vida, 

perquè qui tot us dóna, no 
pot desitjar-vos cap 

mal.Doneu-me-la, teniu 

pietat de mi,ànima meua! 

Tant de dia com de nit, 

quan pense en vós, el meu 

cor sospira. 
 

He somiat que passava la 

nit amb vós.I quan em veig 

despullat, em trobe burlat. 

No us burleu més de mi. 

Dormim els dos, ànima 
meua. Tant de dia com de 

nit, quan pense en vós, el 

meu cor sospira. 

Bella, estic enamorat de 

vós, voldria que fóreu 

meua. Tant de dia com  

de nit, quan pense en vós, 
el meu cor sospira. 

 

Vós heu fet de mi gran 

cantant i músic, ben criat, 

bon trobador i escriptor. 

Fort, valent i també gelós 
ànima meua. Tant de dia 

com de nit, quan pense en 

vós, el meu cor sospira. 

 

Vestiu discretament perquè 

m’enfada que algú, per 

casualitat, us mira. Nueta 
us vull, dama de gest 

graciós. Ànima meua!Tant 

de dia com de nit, quan 

pense en vós, el meu cor 

sospira. 

 



mon cor sospira. 

 

Bella, de vós só enamorós. 

Ja fósseu mia! 
La nit i el jorn, quan pens en vós, 

mon cor sospira. 

 

Bella, estic enamorat de 

vós, voldria que fóreu 

meua.Tant de dia com de 

nit, quan pense en vós, el 

meu cor sospira. 
 

 

 

TEXT 

Fragment dels “Col.loquis de la insigne Ciutat de Tortosa” de 
Cristòfor Despuig. Parlen Fàbio i Lúcio (ciutadans tortosins) i Don 

Pedro(cavaller valencià)  

 

 
Claustre de la Catedral de Tortosa 

 

 

D.Pedro.Cada vegada que arribe entre i passege, per la ciutat que 

per a mon gust és la més apacible del món. I com és la primera que 

trobam de la nostra pàtria antiga, par que la mira hom de millor 
gana. 

Fàbio: ¿Com de la vostra pàtria antiga? 

D.Pedro.Sí,que los valencians d’ací de Catalunya són eixits, i los 

llinatges que d’ací no tenen los principi, no els tenim per tan bons: i 

la llengua, de Catalunya la tenim, encara que per lo veïnat de 

Castella s’és molt trastornada. 



Fàbio. ¿I com? No dieu que fonc conquistada per lo rei en Jaume 

d’Aragó? ¿I no hi entrevingueren los aragonesos en la conquista?  

D.Pedro.Sí, però les forces i potència principal, tota o quasi, era de 

Catalunya, i per ço reserva allí la llengua catalana i no l’aragonesa. 
Ab tot, no deixaren de restar-hi també alguns llinatges d’Aragó e 

altres parts importants, que per avui encara se troben allí.  

Fàbio: Altra raó  done Pere Antoni Beuter* per lo ser restada en 

València la llengua catalana, que diu que per número de donzelles 

que allà foren portades de Lleida per a poblar la ciutat, se començà la 

llengua catalana, per ço que les criatures més aprenen de les mares 

que no dels pares. 

D.Pedro.Ja sé que açò escriu Pere Antoni. Però no té força la opinió 

sua, perquè aquelles  donzelles no poblaren sinó sola València, i la 

llengua catalana se restà i estengué  per tot lo Regne, com per avui 

se parla d’Oriola fins a Traiguera.I així no pot quadrar lo que ell diu 

sinó lo que jo dic: que és cosa certa que en aquell temps no sols lo 
rei mas tots los escrits del rei parlaven català, i així pogué restar la 

llengua catalana i no l’aragonesa. 

 

*Pere Antoni Beuter és un historiador valencià del s.XVI. 

 

Un altre tortosí, Fàbio, és més radical. 
 

[Jo m’escandalize] en veure que per a avu  tan absolutament se 

abraça la llengua castellana, fins a dins Barcelona, per los principals 

senyors i altres cavallers de Catalunya, recordant-me que en altre 

temps no donaven lloc ad aquest abús los magnànims reis de Aragó. 

I no dic que la castellana no sia gentil llengua i per tal tinguda, i 

també confesso que és necessari saber-la les persones principals, 
perquè és la espanyola que en tota Europa se coneix, però condemne 

i reprove lo ordinàriament parlar-la entre nosaltres, perquè d’açò se 

pot seguir que poc a poc se lleve de rael  la de la pàtria i així 

pareixeria ser per los castellans conquistada. 

 

 
Comenta aquest text, que es refereix 

1.A l’origen dels valencians (inclòs això de les donzelles lleidatanes) 

2.La substitució lingüística que la Decadència comporta. 

[no he posat la versió en llengua moderna, perquè la llengua de la 

prosa del XVI és fàcil d’entendre. 

 
“LA VESITA” 

Juan, un capellà, anuncia a una senyora valenciana, la imminent 

visita d’unes amigues seues. La dama es disposa a rebre-les, però 

tan bon punt ha marxat el sacerdot, ja amb les seues criades, 

comença a malparlar d’aquest negre costum de les aristòcrates 

valencianes a fer-se visites inesperades unes a altres. Mentre l’estan 



empolainant l’autor atorga als diàlegs una vivesa inusitada que vol 

contrastar amb els que vindran després. Són plens de girs populars, 

renecs i formes allunyades de la condició social que aparenta la 

dama. Les dues criades són castellanes i la senyora no s’està 

d’atorgar-les una condició física i higiènica deplorable en comparació 

amb les valencianes; les comares, al seu torn, la menystenen i 

critiquen físicament com qualitativament, entre elles.Seguidament 

entren les visites i les bones maneres canvien el to, el llenguatge i el 

joc escènic. Ací teniu un fragment: 

 

SENYORA 

Jo no sé quina paciència 

baste per a comportar 

tant de negre visitar 

com ara s’usa en València. 

Nunca gent tan importuna 
en ma casa, sols una hora 

d’entendre en cosa nenguna. 

¿Com los portadors no els fugen? 

I elles, quines cames tenen! 

I  nunca veureu que vénen 

sinó vesites que enugen. 

Guzmana, digau-me vós: 

no ho teniu per meravella? 

Usa’s res d’açò en Castella? 

 

[Guzmana diu que les dames 

castellanes són més discretes i 

no ixen tant] 
 

SENYORA 

També en fan negres i amargues 

 

[Guzmana diu que de cap 

manera, que les dones són més 

recatades] 

 

SENYORA 

Sí, de vels y faldes llargues 

 

[Guzmana diu que a València 
només jutgen les dames per la 

seua bellesa exterior] 

 

SENYORA 

Bé ens paren les castellanes,  

mas passades per València 

[Guzmana diu que a tots els llocs 

n’hi ha, de bons i dolents] 

 

SENYORA 

Només digau veritat 

Usen molt la netedat? 
 

[Guzmana diu que almenys no es 

depilen ni usen cremes] 

 

SENYORA 

Veure lo calçat d’allà 

quan brutíssim dihuen que´és 

 

[Guzmana diu que porten la 

brutícia als peus i no a la cara] 

 

SENYORA 

Com vos allargau,Guzmana! 
Poc a poc vos sobreixiu. 

Com se mostra que teniu  

la llengua ben castellana. 

Vés mai la vilana porca? 

Estos castellans orats 

presumen, sent uns pelats 

més que Rodrigo en la forca 

[...] 

Digues, truja descuidada, 

no has sentit tocar tres hores? 

Si vénen eixes senyores, 

vols que em reben deslligada? 
 

[Catalina, una altra criada li 

pregunta què ha de preparar]  

SENYORA 

¿En això estàs encara? 

L’espill i lo drap de cara 



la caixeta del lligar! 

Les pinces i el pelador 

me porta per a pelar-me. 

sabonet per a escurar-me 
blanquet i també color. 

Da-li, trau-me un bon capell, 

los canonets per al coll, 

un poc d’oli i alcofoll, 

que no tinc gràcia sense ell. 

Digues,¿tinc los cabells plans? 

 

[Catalina li diu que sí]  

SENYORA 

Crec que ments. 

Porta’m la pólvora de dents 

i greixet per a les mans. 
 

[Catalina li pregunta si vol res] 

 

SENYORA 

Los guants, i també el ventall. 

Ai,espera’t,que altre em fall: 

pegadet per a la galta.  

 

 

No t’estigues,Catalina, 

que tostemps ho fas així. 

Guarda’m lo mart gebel.lí 

que m’han portat de Medina. 
Moria-me’n de desig, 

mas bé està en més del que creu 

que li costà al senyor meu 

més de tres ducats i mig. 

Da-li,vés! Està’t allà. 

Oblida’t que has de venir! 

 

 

 

 
Vicent Garcia 

 

Analitza aquest conegut sonet de Vicent Garcia. 

 



A UNA MOSSA GRAVADA DE 
VEROLA 
 

 

 
 

Bon viatge us dó Déu, monja corcada, 
bresca sens mel, trepada celosia, 

formatge ullat, cruel fisonomia, 
ab més puntes i grops que té l'arada. 
 

D'alguna fossa us han desenterrada 
per no sofrir los morts tal companyia, 

quan eixa mala cara se us podria 
i estava ja de cucs mig rosegada. 

 
Però, si sou de vermes escapada, 
perquè siau menjar de les cucales, 

que de mal en pitjor la sort vos porta, 
 

mantinga-us Déu la negra burullada, 
i adéu-siau, que.m par que. m naixen ales 
i.m torno corb desprès que pic carn morta! 

 

A UNA MOSSA 
TOCADA PER LA 

VEROLA 
 
 

Bon viatge us done Déu, 

monja corcada, rusc 

sense mel, formatge 

florit, cruel fisonomia, 

amb més punts i nucs 

que l’arada.D’alguna 

fossa us han tret, perquè 

els morts no suportaven 
la vostra companyia,quan 

ja els cucs us havien 

rosegat la cara.Heu 

canviat  cucs per 

corbs.Aneu de mal en 

pitjor. Que us mantinga 

Déu la cara plena de 

grans, i adéu-siau, que 

tem que m’isquen ales i 

em torne corb desitjós de 

picar carn morta. 
 

Vocabulari: 

Alabastre: guix traslúcid per fer ceràmica 

Piruns: sinònim de mines?  

Moïnes: tristes . 

Flora: deessa de la vegetació . 

Quimera: fantasia irreal .  

Quina essència: la perfecció total 
Bresca: estructura del rusc d'abelles . 

Trepada: foradada . 

Celosia: gelosia, enreixat.  

Fisonomia: fesomia .  

Grops: nus de la fusta, gruixut .  

Vermes: cucs . 
Cucales: ocells de la família dels corbs . 

Burullada: granellada 

 

FRANCESC FONTANELLA 
 

A GILETA 

 

A GILETA 



Tu vols olvidar, Gileta,  

i si vols ho podràs fer;  

jo, si volgués, no podria,  

no voldria si pogués.  

Podràs, perquè no volies,  

jo no puc per tant voler,  

però fes tot lo que vulles,  

jo faré lo que podré.  

Si ton cor m’anomenaves,  

jo deia que eres lo meu;  
tu menties d’enganyosa  

i jo d’enganyat també.  

La veritat i mentida  

de mon cor trist i del teu,  

tu la dius i no la sentes,  

jo la callo i la patesc.  

I, pus que vols olvidar-me,  

adéu, bella ingrata, adéu.  

No sabré mudar-me, no,  

no, no. Sí morir sabré.  
  

Tu,Gileta,pots oblidar si vols,però 

jo si volguera no podria, no 

podria si volguera. 

Podràs perquè no em volies, ja a 

tu molt, fes el que a tu et 

convinga, que jo faré el que 

podré 

Tu deies que em volies, jo deia 

que eres el que més volia.Tu 

menties, enganyosa. Jo em 
sentia enganyat. 

Veritat i mentida les uses com et 

convé, les uses i no t’alteren,em 

canvi jo patisc en silenci. 

 

I ja que em vols oblidar, adéu, 

ingrata, adéu.Jo no podré deixar 

d’estimar-te. Només sabré morir 

 

 
 

 

 

 

 
Joan Ramis 

 

 
Joan Ramis escrigué tragèdies neoclàssiques com “Lucrècia” Ací tens 

un resum de l’argument.L'any 509 aC. Roma estava sota el jou d'un 

rei estranger: el tirà Tarquini el Superb, que havia abolit la 



constitució i que abusava del poble. El fill del tirà viola Lucrècia, 

esposa del general Col·latí i ella se suïcida; Brutus, tribú i company 

de Col·latí, jura venjança davant el cadàver de Lucrècia. 

 

LUCRÈCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUTUS: 

 
 

Ah,senyor,perdonau ma pena, ma tristor:                                           

la memòria  fatal de mon espòs absent 
mos ulls té plens de por, mon cor ple de turment, 

i vós mateix,senyor,amb lo que referiu, 

a sentiments majors m’estau donant motiu 

De son braç victoriós les proeses immortals, 
tan pròsperes a Roma, a Ardea tan fatals, 

qui l’alegria a mi deurien produir, 

a mon cor afligit mil penes fan sobrir. 

 

Anau a descansar, romans sense virtut, 

vosaltres qui adorau la vostra esclavitud. 

Viviu, viviu en pau amb vostros cruels tirans: 

ells vos ho premiaran, ja lo veis bé, romans. 

 

Analitza’n el tema, les parts, la mètrica i els recursos literaris. 

                                     


