
 
 

CORRECCIÓ 

 

1. Redacta una justificació per a cadascuna de les afirmacions 
següents. Cada justificació ha de tenir un màxim de 6 línies. (4p)  

a) “El Barroc respon a la crisi dels principis fonamentals del 
Renaixement” 

El Barroc representa la crisi dels dos principis fonamentals que havien dirigit el 
moviment del Renaixement: l’admiració per la cultura grecollatina i la creença que 
l’única font de coneixement era la Raó. Durant el segle XVII, a causa de la influència 
creixent de la religió, ja sigui catòlica o protestant, aquesta confiança en la Raó i en el 
progrés entra en crisi. A causa de la situació política, social i econòmica, la confiança 
en l’home (recordem la visió antropocèntrica del món típica del Renaixement) 
desapareix i dóna pas al pessimisme, a la idea constant de la mort que està sempre 
present.  

b) “El Neoclassicisme s’’ha d’entendre com una reacció de cansament 
contra el Barroc, tant pel que fa a la forma com al seu contingut” 
 

Després del període barroc, en què predomina el pessimisme, la visió negativa de la 
vida, amb un art que intenta amagar la lletjor de la realitat, el Neoclassicisme 
representa una reacció contra el Barroc. Amb el Neoclassicisme es vol recuperar la 
senzillesa i l’equilibri de l’art i la literatura del període clàssic, després d’un segle d’art 
ampul·lós i recarregat.  

 

2. Esmenta 3 característiques de la literatura del Barroc i 3 
característiques de la literatura del Neoclassicisme. (1p)  

Característiques de la literatura barroca 

- Contrastos entre la bellesa i la lletjor, la veritat i la mentida, l’aparença i la 
realitat, és a dir, entre el que els autors volien que fos el món i el que era en 

realitat.  
- Desengany i pessimisme.  
- Idea del món com un lloc on triomfen la vanitat, les falses aparences i l’engany. 
- Desig d’amagar aquesta lletjor i aquest pessimisme amb un art recarregat 

excessiu, ric, ampul·lós. 

Característiques de la literatura neoclàssica 

–  Continguts racionals: la Raó torna a regir l’art i la literatura 



 
 

–  Objectius morals i didàctics 

–  Llengua clara i precisa, totalment oposada a la llengua recarregada del Barroc. 

–  Rigidesa formal (academicisme, normes estètiques que tots els artistes havien de 
seguir) 

–  En teatre, el gènere que predomina és la tragèdia (d’arrel clàssica) 

 

3. Principals temes de la literatura barroca.  (1p)  

- La variabilitat de la fortuna 

- El món com un teatre. 
- La vida com un somni. 
- La Mort 
- La fugacitat de la vida 

4. Gèneres de la literatura neoclàssica. (1p) 

Els gèneres típics d'aquest corrent són la tragèdia de tema clàssic (com a resultat del 
renovat interès pel món clàssic), la comèdia de caràcters, la poesia pastoral, la sàtira i 
la faula didàctica (que aporta ensenyaments morals), l’assaig, els dietaris. 

5. Respon les preguntes següents en relació a aquests fragments de dues 
poesies de Francesc Vicenç García: 

a) Escriu i justifica a quins dos corrents dins de la seva producció 
poètica pertanyen aquests dos fragments. (0,5p) 

A) Amb una pinta de marfil polia  
sos cabells de finíssima atzabeja  
a qui els d’or més fi tenen enveja  
en un terrat la bella Flora un dia. 

Aquests versos pertanyen a la producció poètica típicament barroca de Francesc 
Vicenç García. Utilitza un llenguatge elegant, abundància de figures retòriques per 
mostrar una imatge ideal de la dona, allunyada completament de la realitat. 

B) en fi, no és feta de neu,  
de roses i menos d’àmbar,  
sinó d’ossos i de carn  
del capell a la sabata (...) 

Aquest segon fragment correspon al seu conjunt de poesies satíriques, iròniques, amb 
un to humorístic, burlesques, que poden arribar a ser escatològiques (tot i que no és el 



 
 

cas d’aquests versos). L’autor, fent burla de la tendència barroca a idealitzar la dona, 
se’n riu i demostra que la dona és només de carn i ossos. 

 

b) Esmenta dues figures retòriques que siguin utilitzades en aquests 
fragments i indica el vers o versos en què apareixen. (0,5p) 

Podem trobar hipérbaton en els quatre primers versos, és a dir, una inversió de l’ordre 
lògic de l’oració. També trobem metàfores (a qui els d’or més fi tenen enveja) per 
referir-se als cabells rossos, així com una hipèrbole (exageració, sos cabells de finíssima 
atzabeja) per referir-se a la foscor dels seus cabells. 

6. Justifica per què Joan Ramis és un exemple de la “normalitat” que es 
viu a Menorca respecte de l’ús de la llengua catalana en literatura durant 
el segle XVIII. (1p) 

El tractat d'Utrech (1713), va comportar que, en finalitzar la Guerra de Successió, la 
corona espanyola hagués de cedir Menorca  al anglesos. D'aquesta manera, l'illa  no es 
veiè afectada pels decrets de Nova Planta ja que l'administració anglesa va respectar 
la legislació i la llengua catalanes. Menorca, sota sobirania britànica, va quedar al 
marge de la persecució política i cultural i va mantenir les seves institucions i 
l’oficialitat de la llengua catalana. Joan Ramis és un excel·lent exemple d'aquesta 
"normalitat excepcional" que es viu a Menorca en relació a l'ús del català i a la 
literatura en aquesta llengua. 

 

7. Per què penses que Joan Ramis, autor neoclàssic, pogué triar el tema de 
la violació de Lucrècia, ja conegut i tractat per altres autors, per a la seva 
obra Lucrècia o Roma lliure? (1p) 

Aquesta tragèdia de Joan Ramis és una mostra de l'interès de la literatura neoclàssica 
pels temes i personatges de la història antiga, ja que se situa a Roma durant el període 
de la monarquia. ens parla de la Roma antiga. Ramis s’inspira en una de les llegendes 
de la república romana, el mite de Lucrècia, exemple clàssic de la fidelitat conjugal. 

 

 


