
La  Decadència 
 
La Decadència és el nom controvertit d'una època de la literatura catalana que comença amb 
l'edat moderna (Segle XVI) fins a la Renaixença del segle XIX. La decadència és, en part, una 
construcció dels autors de la Renaixença i crítics posteriors. La Decadència de la literatura 
catalana s'ha contrastat amb l'esplendor del Segle d'Or de la literatura en castellà. 
 
Context històric 

- Monarquia hispànica: Reis Catòlics (1479-1516), tot s’inicia amb el compromís de Casp 
(1412) concepte unitarista d’Espanya. 

 

- Tendència a nomenar castellans per a càrrecs importants (bisbes, lloctinents...). 
 

- Revolta de les Germanies (1519-1522) per tal de combatre els abusos nobiliaris. 
 

- Expulsió dels moriscos (1609) el 32% de la gent del regne, amb fatal conseqüències: 
crisi agrícola, despoblament, no hi havia mà d’obra... 

 

- Guerra de Successió, mor l’últim rei de la Casa d’Àustria sense descendència. Lluiten 
l’Arxiduc Carles d’Àustria i el pretenen Borbó, Felip V. 1707 Batalla d’Almansa victòria 
borbònica i derogació dels furs valencians.   

 
Usos de la llengua 

- Cal precisar el mot decadència, ja que fins el S XVIII el català continua sent la llengua 
institucional de: les Corts, municipis, registres parroquials, jutjats... S’aplicaria aquesta 
definició de decadència més a l’àmbit literari. 

 

- Diglòssia progressiva en favor del castellà. Penetració del castellà primer per la noblesa 
i els funcionaris i intel·lectuals al servei de la monarquia i després de l’administració i 
l’església 

 

- Es manté una literatura en la nostra llengua de caire popular. 
 
Producció literària 

- S’imita els autors castellans. 
 

- La literatura es limita a cançoners populars, poesia satírica, festiva, literatura devota... 
 
Renaixement 
 
El Renaixement és un moviment intel·lectual i artístic que renova la cultura medieval amb la 
reivindicació del món clàssic grecollatí, l’afirmació de la individualitat i el qüestionament de 
l’Església. 
La impremta provoca una revolució mediàtica que altera en profunditat les relacions autor-
lector, facilita l’accés a la cultura a la noblesa i l’aristocràcia, i difon la literatura popular amb 
els plecs solts a baix cost. Proliferen les universitats amb el conseqüent augment d’estudiants i 
es renoven els estudis en favor de l’educació integral de l’home (cristià) mitjançant el 
coneixement de les humanitats. Les corts reials esdevenen nuclis de difusió cultural i 
humanística. 


