
1. LA RENAIXENÇA 
  
 

Definició 
El terme “Renaixença” s’ha usat sovint en un doble sentit: 
 

a) Designa l’època de la nostra literatura compresa entre la “decadència” i el 
Modernisme, és a dir, entre 1833 (data de publicació de “La pàtria”) i 1877 (any 
en què foren premiats J. Verdaguer i À. Guimerà en els Jocs Florals), durant la 
qual es restaurà la llengua, la literatura i la cultura catalanes. 

b) Designa el moviment cultural i de conscienciació nacionalista sorgit dins la 
burgesia arran de les transformacions provocades per la Revolució Industrial 
(1830-1880). 

 

Com que la paraula “Renaixença” es va encunyar quan feia temps que el moviment 
havia començat i es va consolidar a partir del 1871 (any en què l’adoptà com a títol la 
revista La Renaixensa) es prefereix, doncs, el segon concepte. 
 

Marc històric i cultural 
Segons Joaquim Molas, aquest moviment fou el resultat d’una sèrie de circumstàncies 
històriques que propiciaren la recuperació d’una consciència diferencial catalana i 
l’adaptació dels corrents més vius de la cultura europea. La identitat nacional se cerca 
sobretot en dos sentits: 

 El passat: la burgesia reivindica el “passat gloriós”. Un grup reduït de romàntics 
utilitza i converteix la llengua catalana com a element diferencial i cohesionador 
de la societat. 

 La tradició popular: les capes populars conservava una cultura que venia de l’edat 
mitjana 

 

El programa de la Renaixença 
L’any 1841, J. Rubió i Ors va escriure un manifest en què exposava els objectius del 
moviment, que es resumien en la reivindicació d’una cultura en català. També hi 
figurava la voluntat de restaurar els Jocs Florals. Per aconseguir identificar LLENGUA i 
PÀTRIA calia: 

a) Fer prendre consciència a la societat catalana de la viabilitat social i cultural de 
la llengua (especialment per abandonar la idea català-àmbit familiar / castellà-
vida pública), fet que representava una contradicció. 

b) Fer que la burgesia s’interessàs per la llengua i cultura pròpies. 
 

I perquè això fos possible, era necessari: 

 

—     Reconstruir la història de l’edat mitjana (època d’esplendor) 
— Descobrir i divulgar els clàssics medievals 
— Recollir totes les llegendes i la poesia de tradició oral 
— Crear uns models depurats de llengua (codificar i depurar el 
lèxic, fixar l’ortografia i sistematitzar les lleis gramaticals) 
— Crear una literatura en tots els seus gèneres 
— Crear una premsa i unes editorials 
— Potenciar les institucions que ja existien (Reial Acadèmia de les 
Bones Lletres de Barcelona) i crear-ne de noves (Jocs Florals) 
 



2. El Romanticisme 
 

El Romanticisme va aparèixer a Alemanya i a Anglaterra a finals del segle XVIII, i durant 
les primeres dècades del XIX s’estengué per tot Europa. Les primeres alenades 
romàntiques entraren a Barcelona a través de la revista El Europeo (entre 1823 i 1824) de 
mans de R. Lopez Soler i B. C. Aribau. La repressió política va propiciar que la revista 
deixàs de publicar-se però més endavant en nasqueren d’altres (El Vapor, El Propagador 
de la Libertad). 
 

L’any 1830, Ramon Lopez Soler fa un manifest del 
Romanticisme català i de la novel·la històrica. En 
aquesta època el moviment es consolidà a l’empara de 
la revolució burgesa, la qual transformà l’estructura 
social, econòmica i cultural del país. La industrialització 
transformà el periodisme i la indústria del llibre, fet que va 
permetre que els escriptors fossin econòmicament més 
independents.  
 

Cal dir que els inicis romàntics a casa nostra foren en 
castellà, ja que no existia premsa ni activitat editorial en 
la nostra llengua. A més, no hi havia un públic culte que 
consumís productes en català. Hem d’esperar als anys 60 
per tenir una literatura completa en la llengua del país. El 
gènere més primerenc va ser la poesia, amb l’oda “La 
pàtria” d’Aribau. 
 

 
 

Bonaventura Carles Aribau 

 
Liberals i conservadors 
 
El romanticisme europeu presentava dues tendències ben definides que també 
s’implantaren al nostre país:  

— Romanticisme liberal: hi predominava una concepció revolucionària adscrita a la 
política liberal més avançada (republicans i escèptics). Mitjans: El Propagador de 
la Libertad i El Vapor. Models literaris: V. Hugo i A. Dumas. Autors: Víctor Balaguer 

— Romanticisme conservador: de caire historicista, interessats sobretot en el passat 
medieval (monàrquics i confessionals). Mitjans: El Liceo, La Palma. Models literaris: 
W. Scott, Manzoni i Chateaubriand. Autors: M. Milà i Fontanals, J. Rubió i Ors, Pons i 
Gallarza 

 
Característiques literàries 
 
Tant els romàntics liberals com els conservadors s’oposaven a la rigidesa neoclàssica: 
 

— Defensaven l’originalitat i la imaginació creadora: cercaven una literatura intensa, 
sense límits per a l’inspiració o l’expressió. 

— Incorporaren al concepte de bellesa el del lleig i el del grotesc. 
— Trencaren les fronteres entre els gèneres i els estils: barrejaren prosa i vers i tragèdia i 

comèdia; intriduïren canvis mètrics i estròfics dins una mateixa composició, 
adjectivació rica i suggerent, llenguatge expressiu i pintoresc (amb vulgarismes), 
hipèrbatons, hipèrboles i antítesis. 

— Pretenien fer un art que commogués i no que alliçonàs (com els neoclàssics). 
 



3. Els Jocs Florals 
 
Els homes de la Renaixença, que coneixien i exaltaven el món medieval, recuperaren 
l’antiga festa dels Jocs Florals (seguint el desig de donar una base social i literària a la 
llengua catalana). Aprofitant l’empenta d’altres escriptors, Víctor Balaguer i Antoni de 
Bofarull crearen l’ambient adequat per restaurar aquest certamen literari. Així doncs, l’1 
de maig de 1859 al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona es restaurà aquesta 
festa.  
 
Les bases  de la convocatòria se centraven en el lema “pàtria, fe i amor”, als quals 
corresponien els premis Englantina, Flor Natural i Viola. El poeta guanyador de tots tres 
premis era proclamat “Mestre en Gai Saber”. Aquest certamen se celebrà fins al 1936 i es 
reprengué el 1971. 
 
Val a dir que els Jocs propiciaren la normalització de la nostra cultura atès que: 
 

— Crearen un públic assidu que consumia cultura escrita en català. 
— Aparegué la primera infraestructura editorial en la nostra llengua. 
— Donaren prestigi social a la cultura escrita en català 
— Potenciaren l’aparició de noves generacions de poetes i prosistes catalans (J. 

Verdaguer, M. Costa i Llobera, À. Guimerà, N. Oller) 
— Crearen una poètica i propulsaren els gèneres literaris. 

 
 

 
 
 



4. La poesia de la Renaixença 
 
Panorama general 
La primera mostra de poesia romàntica destacable va ser “La pàtria” (El Vapor, 1833). 
Aquest poema el va escriure Aribau al seu patró per felicitar-lo el dia del seu sant. I va 
tenir una repercussió inesperada: potencià el Romanticisme en català i revitalitzà la 
tradició cultural precedent. 
 
Dins aquest panorama, doncs, ja podem situar alguns autors conscientment romàntics: 
 

 Al Principat: 
- Pere Mata, amb el poema “Lo vot complert” 
- Manuel Milà i Fontanals, gràcies al qual s’endegaren els Jocs Florals 
- Joaquim Rubió i Ors (Lo Gayter del Llobregat), publicà el 1842 Mos cantars, el 

pròleg del qual és considerat com el primer manifest de la Renaixença 
 

 A les Illes: 
- Tomàs Aguiló 
- Marià Aguiló 
 

 Al País Valencià: 
- W. Querol 
- Teodor Llorente 
- Tomàs Villarroya 
- Vicent Boix 

 
 


