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La teoria de la literatura 

La diferenciació entre teoria i crítica s'ha de 
fer tenint en compte la naturalesa i la funció 
d'aquestes disciplines. 

La teoria és característicament i històricament 
ideològica, organitzativa i prescriptiva. 

És essencialment la funció prescriptiva o 
preceptiva de la teoria la que la diferencia de la 
crítica, la funció de la qual és fonamentalment 
valorativa. 
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La teoria literària explícita 
(a priori) 

TLE    P  TL  R 
 

 La Poètica d'Aristòtil (384-322 a. de C.). 

 L'Epistula ad Pisones d'Horaci (65 a. de C.). 

 L'Arte nuevo de hacer comedias de Félix Lope de Vega y Carpio 
(1562-1635). 

 El Preface a les Lyrical Ballads de William Wordsworth (1770-1850). 

 Le roman expérimental d'Émile Zola (1840-1902). 

 L'art poétique de Paul Verlaine (1844-1896). 

 Els Manifestes du Surréalisme d'André Breton (1896-1966). 

 … 
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La teoria literària implícita 
(a posteriori) 

P  TL  R    TLI 
 

 La Filosofia de la composició d'Edgar A. Poe (1809-1849). 

 … 
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La teoria de la literatura i la 
crítica I 

 
Epistemològicament, tanmateix, la TLE i la TLI 

coincideixen en la seua referència a un pensament 
teoricoartístic anterior a l'elaboració de l'obra literària → la 
crítica literària sempre és posterior a aquesta elaboració. 

 

               P  TL  R TLE 
TLI 
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La teoria de la literatura i la 
crítica II 

 
No obstant això, cronològicament, la TLI coincideix amb 

la crítica literària en el fet que totes dues disciplines són 
posteriors a l'existència real de l'obra d'art verbal, cosa que 
justifica la freqüentíssima fusió i confusió de la teoria amb 
la crítica. 

 

      P  TL  R   TLI 
CL 
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Retòrica i poètica I 

 

Retòrica: ciència clàssica del discurs no literari 
(pràctic i lògic, persuasiu) («ars bene dicendi», 
«bene dicendi scientia», Quintilià), mitjançant 
l'expressivitat elocutiva. 

 

Poètica: ciència clàssica del discurs literari 
(artístic), mitjançant l'expressivitat elocutiva. 
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Retòrica i poètica II 

Discurs retòric Discurs poètic 

RETÒRICA POÈTICA 

Expressivitat 

TEORIA DE LA LITERATURA 
(Teoria del llenguatge poètic) 
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Retòrica i poètica III 

RETÒRICA POÈTICA 

P, T, R P, T, R 

TEORIA DE LA LITERATURA 
(Teoria de la comunicació literària) 

Tema 3 / pàg. 9 

http://www.ua.es/va


Exemples: discurs poètic (vers) 
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LA COLLITA 
 
 

PASSEN els dies, i pengen 
llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes. 
 

Passen els dies, i renten 
la sang en les estovalles. 
 

Passen els dies, i creixen 
llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes. 
 

Passen els dies, i deixen 
silenci i pols per on passen. 
 

Amb el silenci prosperen 
llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes. 
 

Els greuges i les ofenses, 
el repertori de faules. 

 

Passen els dies, i deixen 
quallat l'oli de les llànties. 
 

La por en les cantoneres, 
la sang rebentant els cànters. 
 

Amor amunt, van i vénen 
llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes. 
 

Passen els dies, i deixen 
caure insults i caure pactes. 
 

Passen els dies, i pengen 
les llàgrimes en els arbres. 
 

En els arbres, en el vent, 
llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes. 

 

(Vicent Andrés Estellés, Llibre de Meravelles, 
València, Tres i Quatre, 1971, pàg. 65-66). 
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Exemples: discurs poètic (prosa) 

[…] 
Per allí trafiqueja un home jovenàs, alt, encorbat, de crani punxegut, nas d'aligot, boca 

concreta, pèl aspre i ulls blavosos, esquitxats de volves més fosques que els donen aparences i 
fredors de marbre jaspiat. Sol estar arraulit prop del braser o bé mig ajagut en el seu banc, que 
bruny amb el fragadís del seu cos, rosegat de mandra, estremit de misteri, malalt de silenci i de 
penombra. El seu vestit de vellut és tan semblant de color amb la muralla que no és pas fàcil de 
distingir-lo a primera vista; el visitant que entra allí l'endevina per un gruny feréstec i agressiu, que 
llança des del seu escambell, on, amb la faç entre les mans, sembla rumiar constantment. Tot ell, 
àdhuc la seva cara, està cobert d'aqueixa melangiosa i humil pàtina que unifica la tonalitat de les 
coses en els ombrívols sojorns on flaira l'encens i els llavis xiuxiuegen. Els objectes que té a 
l'entorn són tots coberts d'una capa de tartrà, secreció de les seves manasses, que s'estén fins als 
caires dels retaules i als daurats de les estoles. I ell estima tot el que toca amb un amor gelós que 
el fa insociable. No ha volgut mai ajudant. Branda sol la "Maria", quan sempre havien estat dos 
per brandar-la, i ell sol dorm en una cambra situada a l'altra part de l'església, tan isolada, tan 
tètrica, tan veïna a galeries, escales i buidors atapeïdes d'enigmàtiques tenebres, que s'hi 
desvetllarien els més coratjosos. 

 
(Prudenci Bertrana, Josafat, Barcelona, Edicions 62, 1981 (1906), pàg. 9). 
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Exemples: discurs retòric 
(peroratio) 

Aquesta és la nostra esperança. Aquesta és la fe amb què torno cap al sud. Amb aquesta fe serem capaços d'excavar 
de la muntanya de la desesperació una pedra d'esperança. Amb aquesta fe serem capaços de transformar les discòrdies 
sorolloses de la nostra nació en una preciosa simfonia de germanor. Amb aquesta fe serem capaços de treballar junts, de 
pregar junts, de lluitar junts, d'anar junts a la presó, de defensar junts la llibertat, sabent que un dia serem lliures. 

Aquest serà el dia en què tots els fills de Déu podran cantar, amb un sentit nou, "País meu, és a tu, dolç país de 
llibertat, a tu que et canto. País en què van morir els meus pares, país orgull de pelegrins, de cada costat de muntanya, que 
repiqui la llibertat." 

I si Amèrica ha de ser una gran nació, això ha d'arribar a ser veritat. Que repiqui, doncs, la llibertat des del cim dels 
turons prodigiosos de New Hampshire. Que repiqui la llibertat des de les poderoses muntanyes de Nova York. Que repiqui 
la llibertat des de les realçades Allegènies de Pensilvània! 

Que repiqui la llibertat des de les nevades muntanyes Rocoses de Colorado! 
Que repiqui la llibertat des dels cims arquejats de Califòrnia! 
Però, no solament això; que repiqui la llibertat des de la Muntanya Pedregosa de Geòrgia! 
Que repiqui la llibertat des de la Muntanya Talaia de Tennessee! 
Que repiqui la llibertat des de cada turó i cada talpera de Mississipí. De cada costat de muntanya, que repiqui la 

llibertat. 
Quan deixem que la llibertat repiqui, quan deixem que repiqui des de cada vila i cada veïnat, des de cada estat i cada 

ciutat, podrem accelerar el dia en què tots els fills de Déu, negres i blancs, jueus i gentils, protestants i catòlics, puguin 
donar-se les mans i cantar les paraules de l'espiritual negre: "Lliures per fi! Lliures per fi! Gràcies a Déu Totpoderós, som 
lliures per fi!". 

 
(Martin Luther King, Jr., Tinc un somni. Discurs pronunciat a les escales del Memorial a Lincoln, a Washington D.C., el 

28 d'agost del 1963). 
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Bibliografia recomanada 

TEXTOS CLÀSSICS DE LECTURA OBLIGATÒRIA 

 
ARISTÒTIL, Poética. Edició trilingüe per Valentín García Yebra, Madrid, Gredos, 

1974 (o Aristòtil, Poética. Introducció, traducció, notes i comentari d'Antonio 
López Eire. Epíleg de James J. Murphy, Madrid, Istmo, 2002). 

POE, Edgar A., «Filosofía de la composición» (1846), en Edgar A. Poe, Ensayos y 
críticas. Traducció, introducció i notes de Julio Cortázar, Madrid, Alianza, 
1987 (1973), pàg. 65-79. 
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