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Tema 8 

La classificació tipològica dels 
textos literaris 

La teorització sobre la classificació tipològica dels textos 
literaris no ha constituït una preocupació present de la 
mateixa manera en cada un dels períodes de la història del 
pensament teoricoliterari. 

Els criteris utilitzats per a dur a terme l'esmentada 
classificació tipològica tampoc han sigut els mateixos en tot 
moment. 

En la teoria literària renaixentista és on per primera 
vegada es troben mostres evidents d'una concepció genèrica 
coherent. 

Tema 8 / pàg. 2 
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Els gèneres literaris en la tradició 
clàssica i classicista 

Els principals criteris utilitzats al llarg de les etapes 
anteriors a l'edat renaixentista per a la classificació dels 
gèneres literaris (que mai permetran la constitució d'un 
sistema de gèneres dialècticament organitzat) van ser els 
següents: 

 

1. EL CRITERI DELS MODES D'IMITACIÓ 

2. EL CRITERI DE LA DIVISIÓ RETÒRICA DELS ESTILS 

Tema 8 / pàg. 3 

Els modes d'imitació I 

Segons els modes d'imitació, ARISTÒTIL (384 a. C. - 
322 a. C) diferencia les espècies en què el poeta imita les 
accions i les persones narrant d'aquelles altres en què el 
poeta imita mitjançant la presentació directa de les accions i 
de les persones, és a dir, mitjançant l'actuació d'aquestes, 
per la qual cosa distingeix com a modes d'imitació el 
narratiu (narratiu mixt i narratiu pur) i el dramàtic: 

 

[...] amb els mateixos mitjans és possible imitar les mateixes coses unes 
vegades narrant-les (ja convertint-se fins a un cert punt en un altre, com 
fa Homer, ja com un mateix i sense canviar), o bé presentant a tots els 
imitats com operants i actuants. 
 

(Aristòtil, Poètica, 1448a19-23). 

Tema 8 / pàg. 4 
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Els modes d'imitació II 

La classificació dels textos literaris pel mode d'imitació 
també està present en la teoria platònica, on PLATÓ (ca. 
428 a. C. - 347 a. C.) distingeix: 

 

1. la imitació per narració simple, formada per la sola veu del 
poeta, 

2. la imitació per narració mimètica, constituïda per expressions 
que pertanyen únicament als personatges, i 

3. la imitació per combinació d'un sistema i d'un altre, present en 
els textos en què apareix la veu del poeta i la dels personatges 
(Plató, La República, 392d - 394d). 

Tema 8 / pàg. 5 

Els modes d'imitació III 

El criteri aristotèlic del mode d'imitació per a la 
classificació genèrica es troba també en DIOMEDES (segle 
IV), i passa, a través de BEDA EL VENERABLE (ca. 672 - 735), 
al període medieval. La Poetria de JEAN DE GARLANDE (ca. 
1190 - ca. 1270) distingeix, tenint en compte el grau de 
presència de l'autor en l'obra: 

 

1. el mode exegemàtic o narratiu, en el que exclusivament està 
present la veu de l'autor, 

2. el mode dramàtic o imitatiu, en el que la veu d'aquell no 
apareix, trobant-se només les veus dels personatges,  i 

3. el mode mixt o comú, en el que es donen conjuntament les 
veus de l'autor i dels personatges. 

Tema 8 / pàg. 6 
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La divisió retòrica dels estils I 

La divisió retòrica dels estils procedeix de la divisió 
jerarquicoaxiològica de TEOFRAST (ca. 371 - ca. 287 a. C.): alt 
o sublim, mitjà i baix o humil. 

D'ella es troben importants antecedents en ISÒCRATES 
(436 a. C. - 338 a. C.) i en les diferències que ARISTÒTIL, a 
propòsit dels objectes d'imitació, estableix en la seua 
Poètica, apareixent posteriorment de manera explícita en la 
teoria retòrica de CICERÓ (106 a. C. - 43 a. C.), en la 
Rhetorica ad Herennium (ca. 90 a. C.) i en l'Epistula ad 
Pisones d'HORACI (65 a. C. - 27 a. C.). 

Tema 8 / pàg. 7 

La divisió retòrica dels estils II 

La divisió retòrica dels estils té en l'edat mitjana la seua 
més notable formulació en la famosa Rota Virgilii, en 
identificar-se amb l'estil alt l'Eneida, amb el mitjà les 
Geòrgiques i amb el baix les Bucòliques. Així, la seqüència de 
les obres virgilianes 

 

es va interpretar en l'edat mitjana com una jerarquia fundada en motius d'orde 
intern, jerarquia de tres gèneres poètics, de tres tipus socials (pastor, llaurador, 
guerrer), de tres estils; i la jerarquització va arribar a estendre's als arbres 
associats amb ells (faig – arbre fruiter – llorer i cedre), als llocs corresponents 
(prat – sembrat – castell o ciutat), als accessoris (gaiato – aladre – espasa), als 
animals (ovella – bou – cavall). 
 

(Ernst R. Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, Madrid, Fondo de Cultura 
Económica, 1981, pàg. 328). 

Tema 8 / pàg. 8 
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Els gèneres literaris en l'edat 
renaixentista I 

Sobre la base d'aquests fonaments, DIODOCO BADIO 
ASCENSIO, en el primer Renaixement, organitza amb l'ajuda 
del prestigi màgic del número tres el seu comentari de 
l'Epistula horaciana. Ascensio, a més de tres classes de 
poesia —alta, mitjana i humil—, diferencia tres gèneres de 
poemes —narratiu, dramàtic i mixt—, tres fonts per al 
decorum o aptum —coses, paraules i persones— i tres fins 
en la poesia —aprofitar, agradar i mixt—. 

Això prova que el primer Renaixement no va comptar en 
cap moment amb una teoria dels gèneres fermament 
establida, sinò tan sols amb la tradició clàssica de la divisió 
tripartida dels estils i de la doctrina dels modes d'imitació. 

Tema 8 / pàg. 9 

Els gèneres literaris en l'edat 
renaixentista II 

SEBASTIANO MINTURNO (1500-1574) i TORQUATO 
TASSO (1544-1595) seran qui exposaran doctrines ja molt 
relacionades amb l'esquema modern dels tres grans gèneres. 

Tasso (Dell'Arte Poetica (1587)) es va ocupar del poema 
heroic, de la tragèdia i de la poesia lírica sobre la base dels 
diversos estils. 

Minturno (De poeta (1559) i L'Arte Poetica (1564)) va 
oferir, abans que Tasso, una més ajustada i ja definitiva 
catalogació dels gèneres literaris en relació directa amb 
l'esquema triple dels modes d'imitació: poesia èpica, poesia 
escènica (amb les varietats tràgica, còmica i satírica) i poesia 
mèlica (amb les varietats lírica, ditiràmbica i nòmica). 

Tema 8 / pàg. 10 
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Els gèneres literaris en l'edat 
renaixentista III 

Aquesta mateixa organització va ser inclosa per 
FRANCISCO DE CASCALES (1564-1642) en les seues Tablas 
poéticas (1617). 

 
 Tabla I, text 10 

(http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/457040610934694
39465679/p0000001.htm#I_16_) 

 Tabla I, text 14 

(http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/457040610934694
39465679/p0000001.htm#I_16_) 

 Tabla X, text 1 

(http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/457040610934694
39465679/p0000002.htm#I_26_) 

Tema 8 / pàg. 11 

El problema de la lírica I 

La configuració de l'esquema de tres gèneres es va 
caracteritzar per constituir un procés treballós, degut, en 
gran mesura, a l'absència de la lírica com a gènere unitari i 
autònom en aquest marc. Tal indeterminació tenia les seues 
arrels en la situació de les espècies qualificables com a 
poètiques en l'obra d'Aristòtil: 

 

Doncs bé, l'epopeia i la poesia tràgica, i també la comèdia i la 
ditiràmbica, i majoritàriament l'aulètica i la citarística, totes vénen a ser, 
en conjunt, imitacions. Però es diferencien entre si per tres coses: o per 
imitar amb mitjans diversos, o per imitar objectes diversos, o per imitar-
los diversament i no de la mateixa manera. 
 

(Aristòtil, Poètica, 1447a14-18). 

Tema 8 / pàg. 12 
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El problema de la lírica II 

Proves de la dificultat de la consolidació de la lírica com 
a gènere són les següents: 

 

 Consideració de la lírica com a classe textual amb la funció de 
recipient per a diverses formes poètiques. 

 Consideració de la lírica com a classe textual amb la capacitat 
d'acceptar qualsevol tema. 

 Consideració de la lírica, per tant, com a totum revolutum, com 
a "calaix de sastre". 

Tema 8 / pàg. 13 

El problema de la lírica III 

Des d'Aristòtil la lírica va ser vista com una espècie sense 
imitació i, per tant, sense faula, almenys fins que DANTE 
ALIGHIERI proposara en la seua De vulgari eloquentia (ca. 
1302 - 1305) el "concepte" (pensiero) com a objecte 
d'imitació lírica i AGNOLO SEGNI, en les seues Lezioni intorno 
alla poesia (1573), donara a la seua construcció semàntica el 
nom de favola ("faula"). 

Tema 8 / pàg. 14 
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Els gèneres literaris en el 
neoclassicisme I 

Els gèneres són concebuts, apriorísticament, com a 
essències eternes i immutables dependents de regles 
específiques fixes i, per tant, incapaces d'experimentar cap 
evolució des del seu naixement en la literatura grecollatina. 

En conseqüència, no existeix en aquest període una idea 
triàdicament estructurada dels gèneres literaris. 

D'aquest esperit va participar el neoclassicisme espanyol 
i, dins d'aquest, la Poética d'IGNACIO DE LUZÁN, on 
apareixen referències importants als modes d'imitació. 

La crítica neoclàssica va contribuir a la relativa 
consolidació de la jerarquització entre gèneres majors i 
gèneres menors. 

Tema 8 / pàg. 15 

Els gèneres literaris en el 
neoclassicisme II 

Com molt bé explica René Wellek, 
 

No estava gens clar si la taula dels gèneres era definitiva o si 
podien admetre's nous gèneres. De fet, van aparèixer productes 
híbrids dels ja existents; o bé gèneres nous i sense regles, aliens a 
la taula de les categories, van sorgir i van acabar per ser tolerats. 
Però el que soscavava l'esquema neoclàssic era l'èxit aconseguit 
per gèneres amb què poc o gens havien de veure els seus 
preceptes: la novel·la, l'assaig periodístic, la peça dramàtica de to 
seriós i final venturós, etc. 
 

(René Wellek, Historia de la crítica moderna (1750-1950). La segunda mitad 
del siglo XVIII, vol. I, Madrid, Gredos, 1969, pàg. 32). 

Tema 8 / pàg. 16 
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Els gèneres literaris en el 
romanticisme I 

Enfront d'aquesta actitud trobem la proposta del 
moviment alemany "Sturm und Drang", que, rebutjant la 
rigidesa de les regles de gènere, va ser favorable als 
elements corresponents a la individualitat de les obres 
literàries. 

Altament explicativa i útil per a entendre les varietats 
textuals és la distinció que JOHANN W. VON GOETHE (1749-
1832) va fer entre formes naturals de poesia (la "que narra 
clarament", la "inflamada per l'entusiasme" i la "que actua 
personalment") i gèneres de poesia (tipus textuals 
històricament existents, en els quals tals formes es realitzen, 
com el poema èpic, la comèdia, la novel·la pastoral, etc.). 

Tema 8 / pàg. 17 

Els gèneres literaris en el 
romanticisme II 

Amb FRIEDRICH SCHILLER (1759-1805), GOETHE, en 
Über epische und dramatische Dichtung (1797), va intentar 
definir les diferències entre els gèneres èpic i dramàtic i, 
com més tard farien SAMUEL T. COLERIDGE (1772-1834) i 
JEAN PAUL RICHTER (1763-1825), va rebutjar la barreja dels 
gèneres, encara que va reconèixer l'inevitable procés de 
dissolució de les categories genèriques en el seu temps: 

 

El rapsode [escriu Goethe], com a ser superior, no apareixeria en el poema; el millor seria que recitara 
darrere d'una cortina, de manera que oblidàrem la seua persona tota i creguérem estar sentint només la 
veu de les Muses. El mim, l'actor, està en el cas oposat. Es presenta com a individu determinat; vol que 
prenguem interès exclusiu per ell i pel que el rodeja més de prop, que sentim amb ell els patiments de la 
seua ànima i del seu cos, que compartim les seues penes i ens oblidem en ell de nosaltres mateixos. 
 

(Johann W. Goethe i Friedrich Schiller, Über epische und dramatische Dichtung, XXXVI, pp. 149-152, apud René Wellek, 
Historia de la crítica moderna (1750-1950). La segunda mitad del siglo XVIII, vol. I, Madrid, Gredos, 1969, pàg. 247-248). 

Tema 8 / pàg. 18 
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Els gèneres literaris en el 
romanticisme III 

Aquest procés va ser defensat a ultrança per GOTTHOLD 
E. LESSING (1729-1781) ja abans, en el context del 
neoclassicisme alemany: 

 

En els nostres manuals [escriu Lessing] bé està que els separem els uns dels altres, el 
més acuradament possible, però si un geni, portat per més alts propòsits, amalgama 
diversos d'ells en una sola obra, oblidem-nos del nostre manual i fixem-nos només si ha 
aconseguit aquests elevats propòsits. Per a què he de preocupar-me si una obra 
d'Eurípides no és del tot narrativa, ni del tot dramàtica? Anomenem-la híbrida; em 
basta amb que aquest híbrid em cause més grat, m'edifique més que els més legítims 
parts dels nostres correctíssims Racines o de qualsevol altre nom que puga donar-se'ls. 
Perquè la mula no siga cavall ni ase, deixarà de ser una de les més útils bèsties de 
càrrega? 
 

(Gotthold E. Lessing, Hamburgische Dramaturgie, núm. 48, apud René Wellek, Historia de la crítica 
moderna (1750-1950). La segunda mitad del siglo XVIII, vol. I, Madrid, Gredos, 1969, pàg. 199). 

Tema 8 / pàg. 19 

Els gèneres literaris en el 
romanticisme IV 

FRIEDRICH W. J. SCHELLING (1775-1854), per la seua 
banda, va considerar positiva la classificació genèrica 
tripartida prefigurada durant el període renaixentista i va 
incloure en l'esquema clàssic la novel·la, alguns dels 
exemples paradigmàtics de la qual són El Quixot, de 
Cervantes, i el Wilhelm Meister, de Goethe. 

 

En qualsevol cas, serà en l'Estètica de GEORG W. F. 
HEGEL (1770-1831) on es construirà el sistema triàdic dels 
gèneres literaris més perfecte fins llavors i de vigència encara 
en l'actualitat. 

Tema 8 / pàg. 20 
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Els gèneres literaris en el 
romanticisme V 

Hegel, partint de la base trimembre clàssica i de les 
relacions dialèctiques  que es poden establir entre subjecte i 
objecte, elabora la classificació genèrica moderna, formada 
per l'èpica, la lírica i la dramàtica. 

En aquest esquema tripartit és on definitivament la lírica 
adquireix un valor vertaderament substantiu i també 
oposicional respecte als altres dos gèneres. 

L'èpica, des d'aquesta perspectiva, és per al filòsof 
alemany un gènere literari objectiu: el món moral hi apareix 
representat sota la forma de la realitat exterior, i aquesta 
representació es verifica per la presència d'hòmens i déus. 

Tema 8 / pàg. 21 

Els gèneres literaris en el 
romanticisme VI 

La lírica constitueix un gènere literari subjectiu, perquè 
en les obres líriques l'autor, com a resultat de la seua 
introspecció i de la consciència que té de si mateix, expressa 
abans que res emocions i sentiments. 

Finalment, la dramàtica es caracteritza per ser un 
gènere literari objectiu-subjectiu, és a dir, combinació 
d'èpica i de lírica, d'objectivitat i de subjectivitat. 

Aquest sistema està determinat diacrònicament per la 
mateixa evolució de la literatura, sent l'èpica el primer 
gènere que va existir (Homer); després es desenvoluparia la 
lírica (Píndar) i, finalment, la dramàtica (dins d'aquest, la 
tragèdia (Sòfocles) és anterior a la comèdia (Aristòfanes)). 

Tema 8 / pàg. 22 
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Els gèneres literaris en la segona 
meitat del segle XIX I 

A finals del segle XIX, com en algunes ocasions en el 
segle XVIII, la qüestió dels gèneres literaris va ser plantejada 
des del punt de vista de la substancialitat, si bé en aquest 
moment també es va fer des de la perspectiva de l'evolució i 
del determinisme biològics. Així, FERDINAND BRUNETIÈRE 
(1849-1906), el més important representant d'aquesta 
tendència d'índole positivista, va considerar els gèneres com 
a entitats existents de manera substancial i proveïdes de 
significat i de dinamisme propis i, d'acord amb les teories 
evolucionistes darwinianes, va aproximar el gènere literari a 
l'espècie biològica: 

Tema 8 / pàg. 23 

Els gèneres literaris en la segona 
meitat del segle XIX II 

Brunetière [explica Víctor M. d'Aguiar e Silva], presenta el gènere literari com 
a organisme que naix, creix, envelleix i mor, o es transforma. La tragèdia 
francesa, per exemple, hauria nascut amb Jodelle, aconseguiria la maduresa 
amb Corneille, estaria en declivi amb Voltaire i moriria abans de Victor Hugo. 
Així com algunes espècies biològiques desapareixen, vençudes per altres més 
fortes i millor proveïdes, així alguns gèneres literaris moririen, dominats per 
altres més vigorosos. La tragèdia clàssica hauria sucumbit davant del drama 
romàntic, exactament com, en el domini biològic, una espècie debilitada 
sucumbeix davant d'una altra més forta. Altres gèneres, no obstant això, a 
través d'un procés evolutiu més o menys llarg, es transformarien en gèneres 
nous, de la mateixa manera que algunes espècies biològiques, mitjançant 
certes mutacions, donen origen a espècies diferents: així, segons Brunetière, 
l'eloqüència sagrada del segle XVII s'hauria transformat en la poesia lírica del 
període romàntic. 
 

(Vítor M. de Aguiar e Silva, Teoría de la Literatura, Madrid, Gredos, 1979, pàg. 170). 

Tema 8 / pàg. 24 
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Els gèneres literaris en la segona 
meitat del segle XIX III 

En l'extrem oposat es troba la concepció idealista de 
BENEDETTO CROCE (1866-1952) i, per extensió, de tota la 
tradició estilística, que difereix diametralment de tota idea 
apriorística dels gèneres literaris. 

Per a aquest teòric i crític de la literatura, allò que és 
primordial és el caràcter individual i singular de cada obra 
d'art verbal concreta (Benedetto Croce, Estética como 
ciencia de la expresividad y lingüística general, Madrid, 
Librería Española y Extranjera, 1926, pàg. 459 ss.). 

La posició de Croce suposa el rebuig dels preceptes 
rígids i arbitraris que intenten governar, mitjançant 
imperatius i prohibicions, l'activitat creadora del poeta. 

Tema 8 / pàg. 25 

Els gèneres literaris en el segle 
XX I 

Una de les principals preocupacions de la teoria dels 
gèneres literaris al llarg del segle XX ha estat la d'aproximar 
definitivament l'abstracció teòrica a la realitat 
historicoliterària concreta. 

El model format per l'esquema genèric tripartit hegelià 
(èpica + lírica + dramàtica) més el gènere 
assagisticoargumentatiu, del qual ens ocuparem al llarg del 
últims quatre temes del curs, permet l'estudi de la realitat de 
les obres d'art verbal concretes, realitzacions particulars que 
responen a les categories genèriques, que són construccions 
generals i abstractes. 

Tema 8 / pàg. 26 
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Els gèneres literaris en el segle 
XX II 

Aquesta relació entre les categories genèriques i les 
obres d'art verbal concretes no significa, tanmateix, que els 
gèneres literaris hagen de ser considerats com a patrons que 
troben el seu reflex exacte en cada una de les obres 
corresponents a ells. 

Una teoria que vullga donar compte de la realitat de la 
literatura, a diferència de les concepcions apriorístiques, ha 
de prestar la major atenció possible a les obres que 
constitueixen la realitat historicoliterària concreta, i també a 
l'evolució d'aquesta. 

Tema 8 / pàg. 27 

Els gèneres literaris en el segle 
XX III 

La necessària aproximació entre la teoria i la pràctica 
literàries és la que fa de les abstraccions genèriques 
categories flexibles que funcionen com a punts de referència 
per a l'estudi de les semblances i les diferències entre les 
obres concretes, i no com a esquemes rígidament establits 
als quals necessàriament han de respondre aquestes obres 
en tots els seus aspectes. 

Una entesa inflexible i apriorística de les categories 
constituïdes pels distints gèneres literaris no és compatible 
amb la realitat de les obres, ja que la major part d'aquestes 
no s'ajusta a aquelles, i tampoc ho és amb la pròpia evolució 
de la literatura.  

Tema 8 / pàg. 28 
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Els gèneres literaris en el segle 
XX IV 

IURI TINIÀNOV: els trets d'un gènere varien sempre en 
funció del sistema literari en què l'esmentat gènere s'inscriu, 
i el valor dels gèneres depén directament del sistema, fora 
del qual el seu estudi no tindria cap sentit. 

BORIS TOMACHEVSKI: el sistema literari és el lloc on 
conflueix tot un complex conjunt de característiques 
genèriques que, referides al fons, a la forma, a la funció i a 
l'ús del llenguatge, entre altres aspectes, s'encarreguen 
d'organitzar la composició de l'obra literària, configurant 
procediments dominants. 

Tema 8 / pàg. 29 

Els gèneres literaris en el segle 
XX V 

MARY L. PRATT va considerar, recordant les propostes 
formalistes de Boris Tomachevski, que una possibilitat de 
classificació és aquella en què les categories genèriques 
estan definides per un conjunt de trets que no es 
reprodueixen de la mateixa manera en totes les 
realitzacions particulars corresponents a cada una de les 
esmentades categories, existint, en conseqüència, en cada 
gènere espècimens més clarament agrupables en ell, és a dir, 
més típics, i altres més dubtosament adscribibles, o siga, 
menys típics. 

Tema 8 / pàg. 30 
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Els gèneres literaris en el segle 
XX VI 

TZVETAN TODOROV ha distingit entre 'gènere', resultat 
d'una aproximació inductiva als textos literaris d'un període 
històric donat, i 'tipus', conseqüència de la via deductiva que 
postula l'existència de diferents classes de discursos literaris 
a partir de principis teòrics generals. La separació que ha 
existit entre 'gènere històric', que equival al primer 
d'aquests dos conceptes, i 'gènere teòric', assimilable al 
segon, ha sigut el que ha produït en la teoria literària 
aquesta gran abstracció que sempre ha estat present en la 
teoria dels gèneres literaris. És imprescindible, per tant, com 
ja hem dit i fent ús d'aquesta nova distinció, la connexió dels 
gèneres teòrics amb els gèneres històrics. 

Tema 8 / pàg. 31 

Els gèneres literaris en el segle 
XX VII 

EMIL STAIGER es va ocupar dels estils èpic, líric i 
dramàtic en compte de tractar els gèneres de la mateixa 
denominació. Va proposar que, en compte de construir 
noves seccions en una classificació de gèneres cada vegada 
més complexa, la reflexió se centre en els conceptes de 
'l'èpic', 'el líric' i 'el dramàtic', entesos com a estils o tons, de 
manera que les obres literàries concretes constituiran 
realitzacions dels estils esmentats, que són d'índole 
supragenèrica i transgenèrica. Segons això, una novel·la, 
encara que pertanyent formalment al gènere èpic, pot ser 
realització de l'estil líric, i un poema del gènere líric pot ser 
adscrit, d'acord amb els seus constituents, a l'estil dramàtic. 

Tema 8 / pàg. 32 
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Els gèneres literaris en el segle 
XX VIII 

NORTHROP FRYE, en la seua Anatomy of Criticism, 
distingeix quatre categories arquetípiques més àmplies que 
els gèneres literaris i, per tant, anteriors a ells, quatre mythoi 
o arguments genèrics: el romanç, la tragèdia, la comèdia i la 
ironia/sàtira, que són estructures de la imaginació i de la 
imitació. El mythos romàntic està caracteritzat per un 
moviment en un món altament desitjable. El tràgic, per la 
seua banda, ve donat per un moviment cap avall, cap al final 
desgraciat a través de l'error. El mythos còmic està 
caracteritzat per un moviment cap amunt, cap al final feliç. 
En fi, l'irònic/satíric pateix un moviment en un món 
dolorosament deficient i no desitjat. 

Tema 8 / pàg. 33 

Per què la classificació tipològica 
dels textos literaris? 

Assumint totes aquestes consideracions, circumscrivim 
la qüestió dels gèneres literaris a una base fonamental per a 
l'explicació de les semblances i de les diferències sobre les 
quals es realitza la classificació tipològica de les obres d'art 
verbal concretes. 

Aquesta base queda integrada pels gèneres èpic, líric i 
dramàtic, més la classe dels textos de naturalesa 
argumentativa caracteritzats literàriament/poèticament 
(gènere assagisticoargumentatiu). 

Tema 8 / pàg. 34 
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