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Descripció/Justificació  
 
L’assignatura és necessària per a la comprensió  de l’abast real d’un poeta tan complex, sovint 
encasellat en un sol aspecte, ja sigui el devot, el patriòtic, o el de les tribulacions que va viure. 
Es tracta de descobrir el seu veritable geni poètic, tenint en compte les contradiccions, 
personals i de la seva època. També el que representa dins la Renaixença, com a creador de 
català literari.   

 

 

Requisits i orientacions prèvies 

 

Els alumnes han de conèixer, a grans trets, les principals fites de la literatura catalana i 

universal; així com una certa familiarització amb el llenguatge literari. 
 

 

Objectius      

Específics 

- Conèixer els aspectes bàsics de la seva biografia 

- Adquirir una comprensió global de les seves obres principals 

- Saber analitzar els poemes concrets 

- Descobrir, dins la varietat, la unitat de la seva obra   

 

 
 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

 

- Comprensió lectora 

- Capacitat d’expressió oral i escrita en llengua catalana 

- Competència discursiva amb ampliacions complementàries 

- Saber argumentar 

- Seleccionar les informacions, capacitat d’esquematitzar 

 

Competències específiques 

 

- Millorar la comprensió literària dels textos   

- Entendre les obres principals de l’autor i els textos concrets 

- Redacció del comentari de text 

- Coneixement  bàsic de corrents literaris com el romanticisme 

- Informació sobre la Renaixença 

- Gèneres literaris (poesia mística, èpica, poesia realista del jo personal) 

- Connexió entre el moment personal i l’obra que se’n desprèn 

- La biografia de l’autor i la seva època 
 



 

Continguts 

 

1) La poesia religiosa 

1.1. Els precedents en l’època de joventut (poeta o sacerdot) 

1.2. L’etapa de pastor d’ànimes a Vinyoles 

1.3. Verdaguer, capellà a Barcelona 

1.4. La poesia al servei d’una ideologia i de l’apostolat 

2) La poesia mística: Idil.lis i cants místics 

3) L’Atlàntida 

3.1. Estímuls 

3.2. Etapes en l’elaboració del llibre 

3.3. Fonts 

3.4. Valoració global i estructura 

3.5. Argument i textos 

4) Canigó 

4.1. Els anys de plenitud del poeta 

4.2. La redacció del llibre 

4.3. Orígens de Catalunya i cant a la naturalesa 

4.4. Una lectura romàntica de Canigó 

4.5. Argument i textos 

5) El volum Pàtria 

5.1. Poemes llegendaris 

5.2. Poemes patriòtics 

5.3. Mitificació de la natura catalana i de la Plana de Vic 

6) Les poesies de l’època de la crisi 

6.1. Causes de la persecució i el trasllat a La Gleva 

6.2.  En defensa pròpia  

6.3.  Flors del Calvari i Espines i flors 

6.4.  El compromís amb els pobres 

6.5.  L’estada a Vallcarca i la reafirmació del poeta (La Pomerola) 

6.6. El poeta de les estrelles i el paradís: Al Cel        
 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 

Bàsicament  serà d’exposició de continguts. L’alumne/a haurà de saber relacionar-los amb 
els textos de l’antologia que es farà servir. 

 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació  
 
Serà a través d’un examen i algun comentari de text. Es valoraran les aportacions. 
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