
LA LLENGUA ALS INICIS DEL 

SEGLE XIX 

 
   La nostra llengua arriba al segle XIX en males condicions: 

 Si durant l'Edat Mitjana la nostra llengua havia seguit una 

trajectòria semblant a la de les veïnes(espanyol, portugués, 

francés, etc), a partir del s.XVI s'havia posat en marxa un procés 
de castellanització de les classes dirigents i cultes. 

 Els pocs que usen la llengua com a vehicle literari utilitzen o una 

llengua massa antiquada o una llengua plena de castellanismes. I 

cadascú l'escriu com vol o com pot. 

 A partir de 1707 -Decrets de Nova Planta- la nostra llengua deixa 

de ser oficial i viu un període de prohibició i persecució, l'objectiu 

del qual és la seua desaparició i substitució pel castellà. La nostra 

llengua només es respectada quan recupera l'oficialitat durant la II 

República (1931-1939). La dictadura de Franco (1939-1975) 

significà una etapa de forta repressió de l'idioma.A partir de la 

recuperació de la democràcia(1978) i l'arribada de 

l'autonomia(1982) la llengua no ha tornat a ser de nou oficial. 
 ¿Què vol dir que una llengua no és oficial? Coses tan elementals 

com que: 

A.no pots portar el teu nom en la teua llengua,ni posar noms en     

valencià als teus fills. 

B.no pots dirigir-te a una autoritat en la teua llengua.L'autoritat se't 

dirigeix en una altra llengua. 

C.no pots redactar el testament en valencià, ni portar els documents 

del teu negoci en valencià, ni tens premsa, ni ràdio, ni televisió en la 

teua llengua.  

D.L'escola és en una altra llengua, com la Universitat i el món dels 

estudis en general.  

 PER TANT, no ho oblides: 

     -Que una llengua estiga perseguida i no siga oficial, no impedeix 
que es deixen publicar llibres en aquesta. Es tracta d'una tolerància 

mínima. I a vegades, ni això no s'ha aconseguit. 

      -Que l'esforç que han hagut de fer els nostres escriptors del XIX i 

del XX ha estat  enorme.La immensa majoria són de formació 

autodidacta. 

 
 

EL ROMANTICISME 
Projecte Exedra“Oxford Educació, 4t” 

 

1.¿Què és el Romanticisme? 

 



A finals del segle XVIII s’estén per tota Europa el corrent cultural 

anomenat Romanticisme que aporta les següents novetats: 

1-Dóna preponderància a l’individu enfront de la col.lectivitat. 

2-Exalta els sentiments per damunt de la raó. 

3-Reivindica la llibertat per a les persones i els pobles. 

El Romanticisme es manifestà principalment en l’art, la música i la 

literatura. 

 

2.Característiques. 

 Ressalten l’originalitat, enfront de la imitació. 
 Reivindiquen la individualitat i la visió subjectiva de les coses. 

 Prefereixen ambientar les seues obres en llocs nocturns, 

sòrdids, exòtics i fantàstics.  

 S’interessen per la literatura, les cançons i les tradicions 

populars, enfront de les cultes.  

 Giren la vista cap a l’Edat Mitjana i recuperen les llengües 

que llavors vivien moments de glòria: el català, el gallec, 

l’occità,etc. 

 Reclamen la llibertat per als pobles oprimits. 

 Coincideixen gran importància al món rural, perquè creuen 

que entre muntanyes, rius i valls frondoses es conserven els 

valors humans que s’han perdut a les ciutats. 
 

 

 
La mar de glaç (típic quadre romàntic) 



 

 

LA RENAIXENÇA 
 

 

 
1.¿Què és la Renaixença? 

La Renaixença és un moviment cívic que intenta recuperar l'ús del 

valencià, del català (o,com li deien en aquell temps,"del llemosí") 

com a llengua d'ús culte i literari, després de tant de temps de 

decadència i abandó. En el s.XIX, el romanticisme posa de moda el 

retorn a l'Edat Mitjana i la revalorització de tot allò que és 

autènticament popular.Tant a Catalunya,com a València i les Illes 

creix l'interés per recuperar la nostra llengua, tan il.lustre i tan 

malmesa.Sorgeixen institucions com els Jocs Florals, que 

contribueix decisivament a aquesta tasca. 
 

 

2.Característiques de la Renaixença: 
-Exaltació de l'Edat Mitjana. 

-Exaltació de la llibertat, personal i nacional. 

-Descripcions de paisatges que volen emocionar el lector. 

-Poemes al voltant de la Pàtria, de la Fe i de l'Amor (lema dels Jocs 

Florals). 

-Es mesclen gèneres i estils. 

-S'exalta l'originalitat i la imaginació. 

-Hi ha dues tendències: la conservadora i la progressista. 

-La llengua s'escriu de dues maneres:el sector conservador fa servir 

una llengua arcaïtzant, que vol connectar amb la de segles arrere, i el  

més progressista opta per l'ús l'ortografia castellana i es desinteressa 

per escriure correctament. Són els escriptors "guant", enfront dels 

d'"espardenya". Una divisió de conseqüències nefastes per a l'idioma. 
 

 

 

 

 

3.Començos de la Renaixença 

El primer poema de la Renaixença és de 1833. Es tracta de l'oda "A la 

Pàtria", de Bonaventura Carles Aribau.  Hi ha escriptors erudits que 

s'ocupen de la nostra història, com Rubió i Ors o Constantí Llombart. 

Autors de teatre com el català Frederic Soler i el valencià Eduard 

Escalante. Poetes com els valencians  Teodor Llorente i V.W.Querol. 

Es pot dir que a finals del s.XIX, la Renaixença està ja plenament 

consolidada, amb una forta vida cultural centrada a Barcelona, i un 
idioma cada vegada més depurat. 



 

 
B.C.Aribau 

4.Els grans autors 

 

 JACINT VERDAGUER.  

És el primer gran poeta de la nostra literatura moderna.Tingué 

l'encert i l'impacte dels autèntics poetes populars, i la seua influència 

fou enorme. Va contribuir més que cap altre autor a la consolidació 

de la nostra llengua com a llengua literària.Escrigué dos grans 

poemes èpics:L'Atlàntida(on fa referència al mite del continent 
enmig de l'Atlàntic, a la seua desaparició i al descobriment d'Amèrica) 

i Canigó(on narra els amors del cavaller Gentil,                               

enamorat de la fada Flordeneu).Destaca també per la seua poesia 

religiosa: Idil.lis i cants místics. 

 

 
Jacint Verdaguer 

 

 ÀNGEL GUIMERÀ. 

És el gran autor teatral de la Renaixença. Les seues obres són 

conegudes internacionalment  i es representen amb 

assiduitat.Recordem Mar i cel, Terra Baixa, etc. 

                            
 

 NARCÍS OLLER.  

És el novel.lista que millor retrata la societat burgesa del seu temps, 

amb obres com  La Papallona, Pilar Prim, La febre d'Or, etc. 



 

 

El realisme literari 

 
La literatura realista intenta retratar de manera directa la vida 

diària. Pretén situar els personatges en l’entorn cultural i social en 

què viuen. L’escriptor retrata personatges treballadors i burgesos, de 

camp o de ciutat, oportunistes, especuladors, avars, nous rics, vells 

rics arruïnats, marginals.Tots amb els seus defectes, temors, vicis o 

virtuts. El narrador vol conscienciar el lector perquè canvie la 

societat. Cada personatge usa l’estil de la classe social a què 

pertany, i la descripció d’ambients és detallada. Tot, amb un estil 

senzill i sobri, sense expressions solemnes, típiques del 

Romanticisme. 

Dins la cultura catalana, hem de destacar Narcís Oller(“La febre 

d’or”, “L’escanyapobres”).Alguns autors van més enllà. Intenten 
explicar els comportaments humans en funció de l’entorn en què 

s’ha viscut o de l’herència biològica que s’ha rebut.El màxim 

representant d’aquest sector, anomenat naturalista, és el francés 

Émile Zola. A Espanya, hi ha, entre altres el valencià Vicent Blasco 

Ibáñez, que escrigué en castellà les seues novel.les. 

 

 

5.Balanç de la Renaixença 

A Catalunya la Renaixença triomfà, de manera que es va crear un 

públic seguidor. No sols això, sinó que començaren a produir-se les 

primeres reivindicacions de l'autogovern. A les Illes aparegueren 

alguns estudis interessants. A València, tot quedà reduït a un grapat 

de poemes infumables, dels quals només podem salvar poemes de 

bon nivell de Teodor Llorente i de Vicent Querol. 

 

 

 
 

 



Vora el barranc dels Algadins  

hi ha un taronger de tan dolç flaire  
que, per a omplir d'aroma l'aire,  

no té lo món millors jardins.  

Allí hi ha un mas, i el mas té dins  

volgut records de ma infantesa;  

per ells jo tinc l'anima presa  

vora el barranc dels Algadins.  
Vora el barranc del Algadins  

s'alcen al cel quatre palmeres;  

lo vent, batent ales lleugeres,  
mou son plomall i els seus troncs fins.  

En ells, Millars de teuladins  

fan un soroll que el cor encisa.  
¡Qui oir pogués sa xillerisa  

vora el barranc dels Algadins!  

Vora el barranc dels Algadins  

l'aigua corrent los camps anega;  

en sos espills lo sol llampega,  

i trau l'arròs verdosos brins.  

Sona el tic-tac en los molins,  
i, al caure el sol, caçadors destres  

a joca van d'ànecs silvestres  

vora el barranc del Algadins.  

Vora el barranc dels Algadins  

mourà demà les palmes l'aire;  

li donaren los horts son flaire,  
i sa cantúria els teuladins...  

Lo mas demà guardaré dins  

dolços records e imatges belles;  

¡jo no podré gosar ja d'elles  

vora el barranc dels Algadins! 

Vora el barranc dels Algadins 

hi ha uns tarongers de forta flaire; 
com el seu fruit no dóna gaire, 

es fan servir com a jardins. 

Hi ha allí una nau que amaga dins 

uns documents que una alcaldessa 

podrien fer que acabàs presa, 

vora el barranc dels Algadins. 
 

Vora el barranc dels Algadins 

naden rabents les sangoneres 

endèmiques de les riberes 

fent bascular llurs cossos fins 

pel rierol sota els camins, 

estret com una llonganissa, 
d'aigua pudent, pastosa i grisa, 

vora el barranc dels Algadins. 

 

Vora el barranc dels Algadins 

un immigrant al sol renega; 

la seua dona li la pega 
al llit del típic pixavins. 

Fan uns xicots alginetins 

pintades més o menys rupestres 

per a vergonya dels seus mestres, 

vora el barranc dels Algadins. 

 

Vora el barranc dels Algadins 
demà el sol torrarà el pencaire, 

sacsarà les antenes l'aire, 

i un mas caurà fet a bocins. 

I, al polígon sense confins, 

les fàbriques es faran velles; 

¡jo no podré arrufar les celles 
vora el barranc dels Algadins! 

 

 

Lletra:   Jesús Barranco 

Música: Partaka 

Altres: Paròdia del poema de Teodor 
Llorente 

 

 

Un escriptor, Martí Domínguez ha visitat fa poc el barranc dels 

Algadins.Aquestes són les seues impressions. 

 
 

HISTÒRIES NATURALS 

 



VORA EL BARRANC DELS 
ALGADINS 

 

 

 

Fa uns mesos vaig anar al barranc dels Algadins.El nom d’a- 

quest  barranc  fa  brollar  immediatament al cor dels valen- 
cians els versos apassionats de Teodor Llorente: 

 

“Vora el barranc dels Algadins, 

hi ha uns tarongers de tan dolça flaire 

que, per a omplir d’aroma l’aire, 

no té lo món millors jardins.” 
 

Potser  per això  aquell barranc  se’m  manifestava com un lloc nimbat i ar- 

rebossat  de naturalesa, amb una captivadora energia, que com un inesgo- 

table ullal  marjalenc  coronat  de  brosses i lliris, extreia del seu interior,a 
borbollons, les  més  belles  formes  de  la vida i la poesia  més inefable. El 

barranc dels Algadins resumia, en fi, en les meues precàries esquematitza- 

cions, el paradisíac “jardí” de les terres riberenques del Xúquer. No fou fàcil 

trobar el barranc dels Algadins.  Al terme d’Algemesí ningú no l’anomena ja 

així. El barranc dels Algadins, amb aqueixa facilitat que té la nostra llengua 

per a empobrir-se, ha passat a dir-se,  en  una antonomàsia microlocal, ”el 
barranc”.Alhora, aquest ha estat transformat en camps de cultiu,i on abans 

hi havia aigües,  canyissars i cudols,ara es troben tarongers i favars. Ja no 

hi ha ànecs silvestres, com anunciava Llorente, i el mas del poeta… 

 

“Allà hi ha un mas, i el mas té dins 

volguts records de ma infantesa 
per ells jo tinc l’ànima presa 

vora el barranc dels Algadins” 

 

es conserva  tan  sols en part. Tanmateix,  pel  barranc encara corre l’aigua 

d’una sèquia, clara i viva. Vaig passar gran part de la vesprada jugant amb 

aquelles aigües,  on botaven les granotes i on   les serps s’esmunyien entre 

les brosses,  amb reflexos  iridiscents  i de plata.  En  la vegetació aquàtica 
vaig descobrir unes extraordinàries sangoneres, que guaitaven el pas d’una 

presa.Segurament aquelles sangoneres eren l’última deixia d’aquells arros- 

sars que es trobaven vora el mas. 

 

“Vora el barranc dels Algadins 

l’aigua corrent los camps anega; 
en sos espills lo sol llampega 

i trau l’arròs verdosos brins.” 

Aquelles  sangoneres, associades  al cultiu de l’arròs i que deixaven les ca- 

mes  dels treballadors sangonoses, havien sobreviscut en aquella sèquia al 

pas del temps. Vaig pescar-ne una i vaig estudiar com evolucionava el seu  

cos afuat, en un moviment anacrònic i ja del tot oblidat dels homes. A poc 
a poc  una  estranya  tristesa  es  va  apoderar  de mi mentre badava amb 

l’estira i arronsa de la sangonera. Em va entristir comprovar de nou la indi- 



ferència  dels  valencians  davant  del  seu patrimoni: l’oblit absolut en què 

romania  el mas de Llorente  i com  aquell  màgic barranc havia estat quasi 

per  complet  destruït. I així, la  meua  ànima presa es va dessagnar lenta- 

ment de tristesa, amb les últimes escorrialles del capaltard, vora el barranc 

dels Algadins. 
 

MARTÍ DOMÍNGUEZ, “EL TEMPS”,23-09-99 

Analitza aquest text de la Renaixença: 

 
LA PÀTRIA 
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Adéu-siau, turons, per sempre adéu-siau, 

oh serres desiguals, que allí, en la pàtria mia, 

dels núvols e del cel de lluny vos distingia,  

per lo repòs etern, per lo color més blau. 

Adéu tu,vell Montseny, que des ton alt palau, 

com guarda vigilant cobert de boira e neu,  

guaites per un forat la tomba del Jueu. 

e al mig del mar la mallorquina nau. 

Jo ton superbe front coneixia llavors,  

com conéixer pogués lo front de mos parents, 

coneixia també lo so de tos torrents 

com la veu de ma mare o de mon fill los plors. 
Mes, arrencat després per fats perseguidors, 

ja no conec ni sent com en millors vegades; 

així d’arbre migrat a terres apartades, 

son gust perden los fruits e son perfum les flors. 

¿Què val que m’haja tret una enganyosa sort 

a veure de més prop les terres de Castella, 

si el cant del trobador no sent la mia orella, 

ni desperta en mon pit un generós record? 

en va a mon dolç país en ales jo em transport, 

e veig del Llobregat la platja serpentina, 

que fora de cantar en llengua llemosina, 

no em queda més plaer, no tinc altre conhort. 
Plau-me parlar encara la llengua d’aquells savis, 

que ompliren l’univers de llurs costums e lleis, 

la llengua d’aquells forts que acataren los reis, 

defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis. 

Muira,muira l’ingrat que, en sonar en sos llavis 

per estranya regió l’accent nadiu, no plora, 

que en pensar en sos llars, no es consum ni s’enyora, 

ni cull del mur sagrat la lira dels seus avis! 

En llemosí sonà lo meu primer vagit, 

quan del mugró matern la dolça llet bevia; 

en llemosí al Senyor pregava cada dia, 

e càntics llemosins somiava cada nit. 

Si quan me trobo sol, parl amb mon esperit, 
en llemosí li parl, que llengua altra no sent, 
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e ma boca llavors no sap mentir ni ment, 

puix surten mes raons del centre de mon pit. 

Ix,doncs, per a expressar l’afecte més sagrat 

que puga d’home en cor gravar la mà del cel, 

oh llengua a mos sentits més dolça que la mel, 

que em tornes les virtuts de ma innocenta edat. 

Ix, e crida pel món que mai mon cor ingrat 

cessarà de cantar de mon patró la glòria 

e passe per ta veu son nom e sa memòria 

als propis, als estranys, a la posteritat. 
                                                               BONAVENTURA 

CARLES ARIBAU 

 

Estrofa 1                                 Estrofa  2                               Estrofa  3 

 

Adéu per a sempre, 

muntanyes i serres 

de la meua pàtria que 
veia destacar enmig 

del cel i dels núvols. 

Adéu a tu, vella 

muntanya del 

Montseny, que des 

del teu palau cobert 

de boira i neu, vigiles  

al mateix temps el 

cementiri dels 

jueus(Montjuïc) i 

enmig del mar la nau 

mallorquina(Mallorca) 
 

Jo coneixia el teu 

impressionant front 

igual que el dels 
meus familiars i el so 

dels teus torrents 

com la veu de ma 

mare o el plor del 

meu fill. Però ara, 

arrancat per un destí 

cruel, ja no conec ni 

sent com abans. Em 

passa com a l’arbre, 

que, transplantat a 

terres llunyanes, ha 

perdut el gust dels 
seus fruits i el perfum 

de les seues flors. 

¿Què he guanyat 

traslladant-me a 

Castella, si ja no puc 
escoltar el cant del 

trobador ni el meu pit 

sentir per ell generós 

record? En ales dell 

pensament em 

transporte al meu 

dolç país, i veig la 

platja del Llobregat 

que serpenteja. Però, 

en realitat, només en 

queda el consol 

d’escriure en llengua 
llemosina. 

 

Estrofa 4                                                           Estrofa 5 

 

En llemosí vaig dir les meues 

primeres paraules, a penes deixí 

de mamar la dolça llet del mugró 

matern. Pregava al Senyor en 

llemosí i en aquesta llengua creia 

compondre versos. Si parle amb 

mi mateix, en llemosí ho faig, 

que altra llengua no m’agrada i 

aleshores no sé ni puc mentir, ja 

que les paraules m’ixen del pit. 

Ix ja del meu cor, o llengua, per 

als meus sentits més dolça que la 

mel, que em recordes la meua 

innocent infantesa i fes que puga 

expressar el més sincer dels 

afectes. Digues pel món que no 

deixaré de cantar la glòria del 

meu patró i siga recordada el seu 

nom i la seua memòria, entre 

propis i estranys, per a sempre. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


