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U1
La literatura 
medieval
A la catedral de Girona s’hi guarda el Beat de 
Girona (segle x), un dels més bells del món, 
gràcies a les seves miniatures, amb daurats fets 
d’or i colors molt intensos. Els beats medievals 
són els manuscrits on, entre els segles ix i xiii, 
els monjos dels monestirs castellans van copiar 
i il·lustrar una obra avui perduda, el Comentari 
a l’Apocalipsi, escrit per Beat de Liébana, un 
frare benedictí de Cantàbria del segle viii. S’hi 
explicava la lluita entre el bé i el mal, la segona 
vinguda de Crist i la fi del món, interpretant 
l’Apocalipsi de Sant Joan, del Nou Testament.

Una dona va pintar les il·lustracions del Beat de 
Girona. Potser una monja, que signa en llatí: 
«Ende pintrix et Dei aiutrix» («Pintora Ende i 
serventa de Déu»). Som davant d’una de les 
poques artistes medievals amb nom, la primera 
miniaturista d’identitat coneguda a Europa. 
Segons els experts, la seva pintura innovadora 
anticipa l’art romànic: té més varietat cromàtica; 
traça figures menys rígides, més esveltes; el 
dibuix no sembla tan pla i ofereix sensació de 
perspectiva o de volum en els plecs dels vestits. 

«La dona sobre la bèstia vermella», al costat, 
representa una pecadora alçant la copa de les 
seves faltes, muntada en un cavall híbrid, amb 
bec, urpes de lleó i cua acabada en cap de serp.

En quatre paraules

D’ARQUITECTURA: #romànic #gòtic #pantocràtor #vitrall

DE SOCIETAT: #feudalisme #cavalleria #clergat  
#burgesiaurbana

D’ESPAI: #castell #monestir #ciutat #catedral

DE PENSAMENT: #teocentrisme #moralisme #humanisme   
#misogínia querelladelesdones

DE CULTURA: #cort #scriptorium #primeresuniversitats  
#biblioteca

En context | L’edat mitjana i el món 
feudal | La revolució cultural del segle 
xii | Els segles xiv i xv | Edat mitjana i 
literatura

L’expressió de la intimitat | La poesia 
trobadoresca | La poesia del segle xiv | 
Ausiàs March

Literatura d’idees | Ramon Llull |  
Els escriptors religiosos i moralistes 
del segle xiv | L’humanisme |  
La polèmica pro i antifeminista

L’aventura cavalleresca | L’origen  
de la narrativa europea | La literatura 
històrica | La novel·la cavalleresca

Ende, «La dona sobre la bèstia vermella», al Beat de Girona, segle X



Llengua catalana i literatura | 7 

L’edat fosca

El progrés de la història és una idea 
que resulta perniciosa per entendre 
qualsevol època pretèrita. El progrés 
de la humanitat, de tan assumit 
com el tenim, pot semblar una 
evidència [...]. La idea del progrés 
actua com a prejudici que condemna 
a l’oblit i al menyspreu les cultures 
diferents a l’occidental; la llunyania 
en el temps o en l’espai comporta 
inferioritat o subdesenvolupament; 
es consideren primitives les cultures 
indígenes africanes o amazòniques 
amb la mateixa lleugeresa que l’edat 
mitjana és tractada per sistema com 
un temps ignominiós, bàrbar i fosc. 
Negar el que és diferent: vet aquí 
un recurs de la mandra del món 
occidental modern per tot allò que 
demana esforç de comprensió.

Albert Soler, 
Literatura catalana medieval

La tecnologia fa la felicitat?

L’amor de lluny

Jaufré Rudel de Blaia va ser un home 
molt gentil, «cortès», príncep de 
Blaia. Es va enamorar de la comtessa 
de Trípoli, sense veure-la, per com 
en parlaven de bé els pelegrins que 
tornaven d’Antioquia. I li va dedicar 
molts versos de bon so i pobres 
paraules.  
I desitjant veure-la es va fer croat,  
es va embarcar, i va caure malalt  
a la nau i va ser conduït a Trípoli,  
a un alberg, i donat per mort.  
Això l’hi van fer saber a la comtessa,  
i va anar al seu costat, al seu llit,  
i el va prendre entre els seus braços.  
I quan ell va saber que era la 
comtessa, al mateix moment va 
recobrar l’oïda i l’alè, i va alabar Déu 
perquè l’havia mantingut amb vida 
fins a veure-la. I així va morir entre els 
seus braços. I ella el va enterrar amb 
honor a la casa del Temple; i després, 
aquell mateix dia, va fer-se monja pel 
dolor que va sentir per la mort d’ell.

«Vida» del trobador 
Jaufré Rudel, Poesia trobadoresca

Amb la parella lluny, la relació 
continua o es trenca: sobreviu 
l’amor a la distància?

València cool al segle xv

Els homes duen vestits llargs i les 
dones vesteixen amb una gallardia 
singular, però excessiva, car van tan 
escotades que mostren els mugrons 
de les mamelles, i a més d’això es 
pinten la cara i empren molts afaits  
i perfums, cosa realment censurable.

Jeroni Münzer, 
citat per M. Sanchis Guarner a Tirant 
lo blanc. Propostes didàctiques

El sexe és a la cosmètica i la roba 
de la persona o al cap de qui se la 
mira?

Esgrafiats
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Dibuixos traçats (en un mur, en una façana, etc.) que fan saltar en certs indrets la capa superficial  
que els revesteix i deixen al descobert la capa següent d’una altra textura o color.
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1.1 | L’edat mitjana i el món feudal

L’edat mitjana abasta deu segles. S’estén des de la liquidació de l’imperi romà d’Oc-
cident (segle v) fins a la conquesta de Constantinoble pels turcs (1453) i la conquesta 
i colonització d’Amèrica per part de la corona de Castella (1492). 

Les invasions germàniques a les acaballes del segle v instauren un nou ordre, esta-
blint una sèrie de regnes independents. Després, Carlemany (s. viii-ix) unifica bona 
part d’Europa occidental i central sota poder franc. La desintegració de l’imperi caro-
lingi, al segle x, afavoreix l’expansió del règim feudal. 

El feudalisme és, doncs, el sistema d’organització política, social i econòmica propi 
de l’Occident europeu durant l’edat mitjana. Es basa en un contracte pel qual els reis 
o la noblesa atorguen el domini sobre unes terres (el feu) i protecció a altres nobles 
menors, que a canvi se sotmeten a ells reconeixent-los com a senyor i acceptant ser-
ne vassalls (jurant fidelitat, obediència, servei militar i consell). El compromís com-
porta unes obligacions mútues, adquirides en una cerimònia ritual: l’homenatge.

L’estructura de la societat feudal és piramidal. Fixa’t en l’esquema que trobaràs al 
web. Hi apareixen els estaments en què se la sol dividir. Integren les classes privile-
giades els bellatores («els que lluiten»), l’aristocràcia guerrera (alta i baixa noblesa) 
que posseeix la terra i, en conseqüència, els recursos econòmics; per altra banda, els 
oratores  («els que resen»), l’Església (alt i baix clergat), que administra la fe en un 
món definit pel teocentrisme, on la idea de Déu condiciona tots els aspectes de la vida 
i el cristianisme regula les normes morals. Formen les classes no privilegiades els la-
boratores («els que treballen»), el poble: al camp, pagesos (lliures i serfs); a les ciutats, 
en creixement a partir del segle xiv gràcies a les innovacions tècniques, que fan aug-
mentar la productivitat i impulsen el comerç, la burgesia (artesans i comerciants rics)  
i les capes populars urbanes.

1.2 | La revolució cultural del segle xii
Durant molt de temps s’ha estudiat l’edat mitjana com un període fosc i bàrbar en 
oposició a l’època grega i llatina, clara i civilitzada. Sembla que el segle xii desmen-
teix aquesta idea preconcebuda: l’historiador Charles H. Haskins utilitza el concepte 
de «Renaixement del segle xii» per resumir un període d’enorme fecunditat cul-
tural a Europa, que marcarà el tarannà dels segles posteriors. Cal destacar també en 
aquest període la gran participació femenina en l’àmbit de la cultura, el pensament, 
la ciència o la literatura.

Al segle xii es produeixen grans canvis en l’àmbit cultural: el triomf de l’art romànic 
i l’inici del gòtic; la creació de les primeres universitats; la recuperació de la ciència 
i la filosofia gregues, amb l’afegit de l’aportació àrab; la vitalitat de la cultura llatina 
i, sobretot, l’emergència de les literatures vernacles, que s’expressen en una llengua 
vulgar (de vulgus, ‘poble’) o romanç, és a dir, derivada del llatí. Si fins al segle xi no-
més hi havia en l’àmbit escrit literatura culta en llatí, a partir del xii trobem:                     

Àmbit escrit Àmbit oral

Literatura culta en llatí

Literatura culta en vulgar / romanç

• poesia trobadoresca, lais, novel·la cortesa

Antiga literatura oral que es transcriu en vulgar / romanç

• cançons de gesta

Traduccions al vulgar / romanç d’obres en llatí

• bestiaris, faules, exemples, narracions en vers

Segueix la literatura oral en vulgar / 
romanç que comença al segle VIII              

• lírica tradicional, popular

• poesia èpica, narrativa:  
cançons de gesta       

• formes primitives de teatre: 
actuacions de joglars, festes  
populars

   

En  
context

L’edat mitjana  
abasta deu segles:  

del segle v al xv. 
La societat feudal,  

la religió catòlica i el 
pensament medieval, 
primer, i humanista, 
després, modelen la 

literatura del període. 
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1.3 | Els segles xiv i xv
Si el segle xii fa de «frontera cultural», els segles xiii, xiv i xv obren la via cap a l’edat 
moderna. El sistema feudal entra en decadència i dona pas a la ciutat, nou centre de l’ac-
tivitat social i econòmica i de la vida artística i cultural. La nova classe social, la burgesia, 
emergeix a la ciutat i viu de l’activitat artesanal, el comerç i les finances. La disminució 
del poder dels senyors feudals i la divisió de l’Església, efectiva amb el Cisma d’Occident 
(1378), beneficia els reis, que refermen la seva autoritat. 

L’aire de la ciutat, es deia, feia lliure a qui el respirava. I és a les grans ciutats italianes on 
neix l’humanisme, el moviment cultural i intel·lectual que, al segle xiii, reivindica el pas-
sat grecollatí, tant en l’aspecte lingüístic i literari com en la visió del món.

L’humanisme trenca amb la visió medieval: si la raó divina explicava el perquè de l’univers i 
el sentit dels homes a la Terra, ara l’ésser humà es comença a afirmar com a individu autònom  
i lliure, amb capacitat per preguntar-se de manera racional sobre les coses que l’envolten, per 
decidir el propi destí i, sobretot, per gaudir de la vida i la bellesa del món. Les arts plàstiques i 
la literatura inicien un nou camí que prepara els temps moderns. L’ésser humà passa a ser el 
centre de la creació artística. Tot i que, amb el pas del temps, comprovem que aquest ideal no 
incloïa les dones, que en van quedar excloses.

1.4 | Edat mitjana i literatura
Societat, religió i pensament modelen la literatura del període. La poesia trobadoresca, 
per exemple, no s’entén sense el feudalisme, ja que s’escriu justament per satisfer els se-
nyors feudals, que l’acullen dins el seu entorn social, la cort. 

L’esperit doctrinal, el propòsit d’oferir una lliçó cristiana, guia Ramon Llull, els escriptors 
moralistes del segle xiv (Sant Vicent Ferrer, Francesc Eiximenis), que intenten donar res-
posta a la crisi de la mentalitat medieval dels últims dos segles de l’edat mitjana i també, ja al 
segle xv, l’única obra de sor Isabel de Villena, el Vita Christi. 

En canvi, Jaume Roig connecta amb la burgesia urbana, que demana lectures entretingu-
des, per l’humor i l’erotisme de l’Espill. La figura més representativa de l’estament dels be-
llatores, el cavaller, esdevé l’heroi del Tirant lo Blanc i del Curial e Güelfa, les dues grans no-
vel·les cavalleresques catalanes. I l’incipient humanisme ressona en l’obra de Bernat Metge.  

La literatura catalana escrita s’estrena en occità. Els trobadors i les trobairitz del sud de 
França generen una poesia amb prou prestigi com perquè poetes d’altres territoris n’adop-
tin els temes, la visió de la vida i l’amor i l’expressió poètica en occità. Això implica un bi-
lingüisme literari: els escriptors d’un mateix territori, amb una mateixa llengua materna, 
segons el gènere que conreïn, s’expressen en català o en occità. El català literari escrit neix 
amb la prosa a l’últim quart del segle xiii. A partir de llavors, i a finals del segle xv (el Segle 
d’Or), les lletres del país viuen un període de plenitud, durant el qual es configura una lite-
ratura medieval ambiciosa, potent i variada.

Vegem un resum de la producció literària medieval segons el públic al qual va destinada:

En sentit estricte, el provençal 
és el dialecte de l’occità 
parlat a la Provença, una 
província d’Occitània. Però la 
bibliografia utilitza el terme 
com a sinònim d’occità quan 
parla de llengua i cultura 
medievals.
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els documents de l’època 
esmenten els idiomes dels 
diversos territoris de l’àmbit 
romànic quan ja s’han 
diferenciat del llatí. Ara 
també en diem vulgar perquè 
aquests idiomes deriven del 
llatí vulgar, és a dir, del llatí 
parlat, no del llatí clàssic dels 
escriptors. Romanç significa 
‘a la romana’, és a dir, ‘que 
ve de la llengua de Roma’ o 
‘de la Romània’, d’un territori  
romanitzat.
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2.1 | La poesia trobadoresca
2.1.1 | Al sud de França
Dins del marc general de vitalitat artística i intel·lectual, floreix, al llarg dels segles 
xii i xiii, la lírica dels trobadors i les trobairitz. Com mostra el mapa, comprèn el 
Midi francès, dels Alps a l’Atlàntic i dels Pirineus a l’altura de Llemotges. S’escriu en 
la llengua que després l’escriptor italià Dante anomenarà d’«oc» (d’on deriva el topò-
nim «Occitània»): en occità o provençal, un idioma diferent del veí del nord, la llengua 
d’«oïl» («oc» i «oïl» signifiquen ‘sí’ en occità i en francès antic, respectivament). 

    

La poesia trobadoresca suposa una innovació radical dins l’àmbit de la literatura 
escrit romànica (‘en llengües vulgars’) per tres motius:

 ● Utilitza la llengua vulgar (no el llatí), és lírica (expressa els sentiments i pensa-
ments del jo poètic, a diferència de la poesia èpica, de caràcter narratiu) i d’autor 
conegut (a diferència de la poesia popular, anònima).

 ●  Aporta una nova visió de l’amor: l’amor cortès. Des de llavors, s’instaura l’amor 
com a tema central de la tradició poètica occidental. 

 ● És l’única que té un «ressò extraterritorial», apreciable al mapa: s’estén a zones 
on l’occità no és la llengua autòctona del territori, com el nord d’Itàlia o Catalunya. 
A casa nostra, els trobadors catalans abandonen la llengua materna per compon-
dre en una koiné, una llengua comuna poètica pròpia de la poesia més prestigiosa 
del moment, alhora que també en segueixen les idees, els gèneres i la mètrica. 

L’expressió de 
la intimitat

Després que les llengües 
romàniques accedeixin 

a la literatura, la lírica 
es ramifica en tres 

branques. 
Dues ja existien:  

la poesia culta en llatí i 
la poesia popular, oral, 

en llengua vulgar i 
anònima.  

Se’ls uneix la poesia culta 
també en vulgar.  

Ara en coneixerem 
l’evolució, des del seu 

origen al segle xii, amb 
l’obra dels trobadors i 
les trobairitz, fins a la 
revolució poètica que 

suposa Ausiàs March, al 
segle xv.

2

Elx

Raimbaut d’Aurenja
Cadenet

Tomier     Palazi
Raimbaut de Vaqueiras

NORD  
D’ITÀLIA

NAVARRA

REGNE D’ARAGÓ

CATALUNYA

ILLES BALEARS

AQUITÀNIA

LLEMOSÍ

ALVÈRNIA

COMTAT DE TOLOSA

ROSSELLÓ

PROVENÇA
GASCUNYA

València
Palma

Barcelona

Lleida

Perpinyà

Montségur

Carcassona

Narbona
Béziers

Montpeller

Bellcaire

Marsella

Avinyó

Niça

Die

Valence

Le Puy

Clermont-ferrand

Rocamadour

Poitiers

llemotges

Bordeus

Marmande

Pau

Millau
Albi

Jordi de Sant Jordi

Ramon Llull

Rei Alfons el Cast

Guillem de Cabestany
Ponç de la Guàrdia

Hug d’Empúries
Cerverí de Girona

Ramon Vidal de BesalúGuillem de  
Berguedà

Berenguer  
de Palol

Ponç d’Ortafà

Arnaut de Carcasses
Giraut Riquer

Peire Rogier

Jordan Bonei
Bernart Martí

Tolosa
        Na Lombrada
Aimeric de Peguilhan
   Guilhem Figueira

Cercamon
        Marcabrú

Raimon Jordan
Peire Raimon de Tolosa

Guilhem de Montanhagol

Ramon de Miraval
Pèire Vidal

Guillem Augier Novela
Matfre Ermengaud

Arnaut Daniel
Arnaut de Maruelh
                  Castelhoza

                    Monge de Montaudon

Guilhem de la Tor
Peire Cardenal
       Gavaudan
          Guilhem Ademar
Clara d’Anduza

Raimon d’Avinhon

          Bertran Carbonel
Bertran d’Alamanon

Comtessa de Dia

Bonifaci de Castellana

Albert Malaspina
Sordello de Goito
Lanfranc Cigala

Rambertino Buvalelli
Bertolome Zorzi
Bonifaci Calvo

Frédéric 
de Sicile

Guilhem de Peiteus

Lo Reis Richart

Jofre Rudel
Rigaut de Berbezilh

Bertran de Born

Ebles d’Ussel
Maria de Ventadorn
Bernat de Ventadorn

Gausbert de Poicibot

Gui d’Ussei

Gaucelm Faidit
           Giraut de Bornelh

           Dalfi d’Alvernha
Pèire d’Alvernha
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2.1.2 | Al voltant de la cort
La lírica trobadoresca gira a l’entorn de la noblesa feudal. Cap al segle xii, un mosaic de 
feus que es disputen el territori divideix el sud de França. Els castells i les corts occitanes 
són el centre d’una intensa vida social. Ramon Vidal de Besalú la retrata, quan al poema 
«En aquell temps en què hi havia alegria» evoca la cort del castell de Mataplana. 

La lírica trobadoresca neix com a poesia cortesana, feta a la cort i per a la cort, per agradar 
a la minoria de privilegiats que s’hi reuneix i per entretenir-los les moltes estones d’oci com 
la descrita aquí. És un producte feudal: literatura marcada per l’ambient social de l’època.

2.1.3 | La «cortesia»
Llegint aquests fragments d’El romanç de Tristany i Isolda (s. xii) ens adonem que l’heroi 
posseeix una educació i unes qualitats humanes determinades.

El senyor N’Hug de Mataplana 
estava tranquil a la seva mansió 
i com que hi havia molts rics barons, 
sempre hi trobaríeu menjar 
amb goig, amb riure i amb luxe. 
Per la sala, per ça i per lla, 
per tal com això és molt més gentil 
hi hagué jocs de taules i d’escacs 
per catifes i coixins 
verds i vermells, morats i blaus 
i les dames hi descansaven  
i la conversa era molt cortesa i alegre.                         

S’hi entreveu un nou 
estil de vida: civilitzat 

(la «conversa» amena; 
«menjar amb goig»  
i «riure»), sofisticat  

(el «luxe», les «catifes» i 
els «coixins» de colors), 

refinat (entreteniment 
«gentil», això és, 

elegant: «jocs de taules i 
d’escacs»), culte.

Gorvenal li ensenyà [a Tristany] en pocs anys les arts que 
convenen als barons [...]. L’ensinistrà a jugar la llança, l’es-
pasa, l’escut i l’arc, a llançar els discos de pedra, a passar 
d’un bot els fossats més amples [...], li ensenyà diverses ma-
neres de cant, el maneig de l’arpa i l’art del munter.

[...] li ensenyà d’avorrir tota mentida i tota deslleialtat, de 
socórrer els febles, de mantenir la fe donada [...]

Després [Tristany] pensà que el rei Marc no podia viure 
feliç sense ell, i, com que la noblesa del seu cor li revelava 
sempre el determini més assenyat, cridà els seus comtes i 
els seus barons i els parlà [...].

–Doncs, a Rohalt, que veieu ací, jo abandonaré la meva ter-
ra: pare, vós la posseireu, i el vostre fill la posseirà després 
de vós.

Ensenhamen:  
formació cultural.  
Al fragment citat, 

música (tocar l’arpa), 
poesia (les «diverses 

maneres de cant»). 

Deport:  
traça en els passatemps 
cortesos, com la cacera 
(«l’art del munter») o els 
jocs de taula i els escacs 
en altres passatges de la 
narració.

Domini tècnic en el 
maneig de les armes.

Lleialtat, sentit de la 
justícia, valentia.

Mezura: sensatesa, 
seny («el determini més 
assenyat»). Maduresa, en 
definitiva.

Larguetat:  
generositat. Tristany 

cedeix el seu regne al 
noble (l’anomena pare) 
que el va acollir i pujar 
com un fill quan es va 

quedar orfe.

En conjunt, aquestes virtuts morals i pautes de sociabilitat constituïen la «cortesia», un 
codi ètic, de conducta personal, exigible al cercle selecte de la cort. L’amor cortès també 
reclama aquestes virtuts als cortesans enamorats. La fin’amors («amor refinat», «amor 
pur») pressuposa, doncs, en els amants alguna cosa més que el simple impuls sexual,  
contrastant amb el seu oposat, el foll amor («amor boig», «amor groller»), guiat només pel 
desig carnal. La fin’amors «purifica» la passió, deslligant-la de l’obsessió per la possessió 
física immediata.

01. Observa la tomba 
d’Elionor d’Aquitània: 
l’escultura recrea la reina 
estirada damunt el sarcò-
fag, amb un llibre obert a 
les mans. Busca informa-
ció sobre aquesta reina, 
neta del primer trobador, 
Guilhem de Peitieu, i 
explica per què destaca en 
la cultura del segle xii.
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2.1.4 | La invenció de l’amor
De «La llegenda del cor menjat», recollida en la «Vida» del trobador català Guillem de Ca-
bestany, es dedueixen les característiques i les figures més rellevants de l’amor cortès:

Guillem de Cabestany fou un cavaller de la comarca del Rosselló, que limita amb Cata-
lunya i amb el Narbonès. Fou un home molt agradable en la persona, i molt famós en 
armes, cortesia i servei. 

I hi havia a la seva comarca una dama que es deia na Saurimonda, esposa de Ramon de 
Castell Rosselló, que era molt noble i ric, dolent, brau, ferotge i orgullós. I Guillem de 
Cabestany estimava la senyora per amor, i sobre ella cantava i feia les seves cançons. I 
la dama, que era jove, gentil, alegre i bella, l’estimava més que res al món. I això fou dit 
a Ramon de Castell Rosselló; i ell, com a home irat i gelós, investigà el fet i va saber que 
era veritat, i va fer guardar l’esposa. 

I un dia, Ramon de Castell Rosselló va trobar Guillem de Cabestany que passejava amb 
poca companyia, i el va matar; li va fer treure el cor del cos i li va fer tallar el cap; i va 
fer portar el cor a casa seva, i també el cap; i va fer rostir el cor tot posant-li pebre, i el 
va fer donar a menjar a la seva esposa. I quan la dama el va haver menjat, Ramon de 
Castell Rosselló li digué: «Sabeu què és això que heu menjat?». I ella digué: «No, sinó 
que era una vianda molt bona i saborosa». I ell li digué que era el cor de Guillem de Ca-
bestany allò que havia menjat; i, perquè ho cregués millor, va fer portar el cap davant 
d’ella. I quan la dona veié i sentí això, va perdre la vista i l’oïda. 

I quan tornà en si va dir: «Senyor, m’heu donat tan bona menja que mai més no en men-
jaré d’altra». I quan ell sentí això, va córrer amb la seva espasa i volgué donar-li al cap; 
i ella va córrer cap a un balcó i es deixà caure a baix, i així va morir. 

I pel Rosselló i per tot Catalunya va córrer la nova que Guillem de Cabestany i la dona 
havien mort tan traïdorament i que Ramon de Castell Rosselló havia donat el cor de 
Guillem a menjar a la dona. Fou molta la tristor per totes les comarques; i la queixa va 
arribar al rei d’Aragó, que era senyor d’en Ramon de Castell Rosselló i d’en Guillem de 
Cabestany. I vingué a Perpinyà, al Rosselló, i va fer que en Ramon de Castell Rosselló 
es presentés davant d’ell; el va fer agafar i li va prendre tots els seus castells i els va fer 
destruir, i li va prendre tot allò que tenia, i el va posar a la presó. I després va fer reco-
llir Guillem de Cabestany i la dama, i els va fer portar a Perpinyà i els va posar en un 
monument davant la porta de l’església; i va fer dibuixar sobre el monument com havi-
en mort; i va ordenar que per tot el comtat del Rosselló, tots els cavallers i les dames els 
fessin aniversari tots els anys. I Ramon de Castell Rosselló va morir a la presó del rei.

Cançoners, vides, razós
Els poemes dels trobadors 

s’han conservat en els canço-
ners, un centenar d’antologies 

on s’han copiat i recollit, 
precedits sovint de les vides, 

breus biografies en prosa dels 
autors, que barregen en grau 

divers informació històrica 
documentada amb fets fruit 
de la fantasia popular. Entre 
les imaginàries, destaca «La 

llegenda del cor menjat», que 
s’atribueix al trobador català 
Guillem de Cabestany sense 

saber per què. 

A vegades els copistes també 
registren en unes notes, les 

razós, l’anècdota o la circums-
tància que han motivat un 

poema, o sigui, «les raons» 
per les quals s’ha escrit.

L’amor cortès és sols un 
festeig literari o el troba-
dor aspira que la dama 
l’accepti com a amant?

ZOOM?

2.1.5 | La «feudalització» de l’amor
L’amor cortès trasllada les estructures i el lèxic del feudalisme a l’àmbit de la poesia. En 
altres paraules: les relacions sentimentals reprodueixen l’organització social i el vocabu-
lari jurídic de l’època. Vegem-ho a la taula de sota. 

               Societat feudal  Amor cortès

Lligams de vassallatge. Vassallatge amorós.

Pacte entre senyor feudal i vassall. Rols: la dama, senyora; el trobador, vassall.

Terminologia: «meus dominus» (el «meu 
senyor»).

S’anomena la dama «domna» (derivat de «domina») o 
«midons» (derivat de «meus dominus»).

Fidelitat del vassall al senyor. Actitud humil 
i obedient davant la voluntat del senyor.

Deure de fidelitat per al vassall amorós. Humilitat i obediència 
davant la voluntat de la «midons».

Terminologia: el vassall «serveix» el senyor. «Servei» amorós. «Servir» una dama, sinònim d’‘estimar’-la.
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«[...] Saurimonda, esposa
de Guillem de Castell-
Rosselló».

Enamorament de dones casades: sovint, la muller del mateix 
senyor feudal. 
La dama casada és l’única que té llibertat jurídica: a diferència 
de la donzella, que depèn del pare o del germà gran, és senyora: 
exerceix un poder real sobre propietats i vassalls. Acostuma, 
doncs, a ser d’una jerarquia social superior al trobador.

EN
TR

E 
TO

TS

02. Interpreteu la frase «L’amor és un descobriment del segle xii», famosa entre la crítica 
literària. Vol dir que la gent no s’enamorava abans?
03. Interpreteu la màxima de La Rochefoucauld, escriptor francès del segle xvii: «Pocs 
s’enamorarien si no haguessin sentit a parlar de l’amor». Vol dir que a la gent li entren ganes 
d’enamorar-se quan algú li explica que ho està?

«I Guillem de Cabestany 
estimava la senyora per 
amor [...]. I la dama [...] 
l’estimava més que res al 
món».

Amor i matrimoni són incompatibles. L’amor veritable és 
extramatrimonial. 
Els casaments medievals responen a interessos polítics, 
econòmics i territorials de la noblesa feudal. Per tant, l’amor 
espontani, escollit i lliure es troba fora del matrimoni legal.

«I la dama, que era jove, 
gentil, alegre i bella, 
l’estimava més que res en 
el món».

Graus de l’enamorat cortès: fenhedor (tímid), pregador 
(suplicant), entendedor (enamorat acceptat), drutz (amant).
La distància que separa la parella imposa un llarg itinerari 
d’aproximació a la midons. Primer, ell no gosa declarar-se 
(fenhedor). Més tard, manifesta el seu amor a la dama i implora 
que el correspongui (pregador). Després que ella n’accepti 
l’amor (entendedor), queda pendent que l’admeti al llit (drutz) 
per consumar el fach (el coit). Guillem de Cabestany ha assolit 
el tercer estadi com a mínim (el text no conté cap indici que hagi 
esdevingut drutz).

«I això fou dit a Ramon de 
Castell Rosselló; i ell [...] 
investigà el fet i va saber 
que era veritat [...]». 

Amor secret. 
L’adulteri obliga a mantenir la relació oculta. Així, la identitat 
de la dama s’amaga sota el senhal, un pseudònim inclòs a la 
tornada (estrofa final més breu amb què es tanquen els poemes 
trobadorescos).

«...] i ell, com a home irat  
i gelós [...]».

Gilós.  
El marit gelós, que pot prendre represàlies contra els fin’amants, 
com al text.

«I això fou dit a Ramon de 
Castell Roselló [...]».

Lausengiers («maldients», «aduladors») o gardadors (que 
«guarden», és a dir, que «miren»).  
Nobles menors o cavallers de la cort que espien la parella i la 
delaten, esperant el favor del senyor. A «La llegenda...», el verb 
«fou dit» al·ludeix a la seva actuació.

«I la dama, que era jove, 
gentil, alegre i bella [...]».

Idealització de la dama. 
Elogi tòpic de la bellesa física i moral de la midons, sense 
pretendre cap retrat realista.

Guillem de Cabestany, 
Saurimonda, Ramon de
Castell Rosselló

Triangle amorós: trobador (o cavaller), dama (midons), marit 
(senyor feudal). 
Trobador i marit actuen com a protagonista i antagonista. Són 
personatges oposats: positiu un; negatiu, l’altre.

(no apareix en aquest text) Guaita. 
Aliat dels fin’amants en les albes, que vigila a l’exterior la vinguda 
del gilós.
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2.1.8 | Amb una altra veu: les trobairitz
Al segle xii hi va haver una notable participació femenina a la poesia. Les trobairitz, 
totes de la noblesa feudal, juntament amb les poetes andalusines, que escriuen en àrab, 
suposen la primera mostra poètica de veu femenina en una cultura masculina, d’artistes i 
herois homes, inscrita en una civilització a la qual l’historiador francès George Duby s’ha 
referit com «l’edat mitjana viril». 

Alguns especialistes n’han destacat el llenguatge directe. En comparació amb el to con-
vencional dels seus col·legues, més fidels a uns tòpics, que parlen de l’amor sense apar-
tar-se d’unes mateixes imatges i fórmules repetides, elles semblen més «sinceres». Se’ls ha 
valorat aquesta «veu pròpia», personal, que no sona artificial. Algunes al·ludeixen de ma-
nera explícita a la relació física, a les escenes de llit, o carreguen el poema de sensualitat.
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FE
T 04. Fixa’t que es diu que les trobairitz expressen emocions i sentiments de manera 

directa. Identifica en aquests fragments el tema, la intenció i el tipus de llenguatge que fan 
servir. Poemes extrets del llibre Les trobairitz. Poetes occitanes del segle xii. 

Amic, us veig tan lleuger 
en fets d’amorosa mena, 
que més que no un cavaller, 
sembleu un penell garlaire. 
I així us retrec, ben al caire 
de trobar-vos deslleial, 
amb mi no sou amical.                

Anònim

No hauria de voler entonar cap cant
            perquè cantant
més em turmenta amor.
Planys, baticor,
     fan en mi llur estatge; 
que aquell que m’encengué 
cruel sempre es capté.

Castelhoza,  
«No hauria de voler entonar  
cap cant»

N’Elias Cairel, de l’amor
que en vós i en mi va prevaler,
què se n’ha fet? Jo ho vull saber.
Potser l’heu dut a un lloc millor?
Isabela, «N’Elias Cairel, de l’amor»

He un amic de gran valor
que sobre tots senyoreja;
no té pas cor traïdor,
car amb amor em corteja.
Azalais de Porcairagues,  
«Ara el temps fred ha vingut»

Bell dolç amic, ben poc que ploraria
el vostre cor cortès i aciençat,
si sabéssiu quina és ma voluntat.
Per vós jo soc millor que no seria.
Anònim

Estic pensativa i marrida, 
que el tort vostre em va ferir. 
Si joia no puc fruir 
de vós, soc dona finida. 
Mor la dama d’enyorança 
si l’amor d’ell no esperança. 

Castelhoza, «Ara el vostre amor s’estatja» 

Bell dolç amic, verament us puc dir 
que no heu deixat mai de fer-me delir 
des que heu volgut que us tingués per amant. 

Tibors, «Bell dolç amic, verament us puc dir»

05. Identifica al poema la paraula amb què es fa referència al concepte definit.

assai: Terme de l’amor cortès que designava la relació sexual, sense coit.  
En llatí, concubitu sine actu (unió sense acte sexual).

En la prova hem consentit
i ser amb vós he decidit.
Puix que m’haureu requerida,
En mi no hi haurà fallida.

Azalais de Porcairagues, «Ara el temps fred ha vingut»

A PROPÒSIT DE LES 
TROBAIRITZ S’HA DIT...

Les trobairitz van invertir 
el discurs viril de la cansó 
trobadoresca en un jo 
femení, de manera que 
la domna, la senyora, va 
passar a convertir-se en 
suplicant, i la mercé, la 
recompensa, condescen-
dir a l’amor, va passar a 
ser un privilegi masculí; 
traslladant al femení la fic-
ció de vassallatge amorós 
masculí.

Isabel Riquer,  
La poesia medieval  
europea

A PROPÒSIT DE
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Mentre que els trobadors mai no abandonen el paper de vassall submís a la midons, en els 
poemes de les trobairitz la figura del cavaller humil, sempre al servei amorós de la dama, 
s’ha fos. Les trobairitz s’expressen amb una veu lírica valenta i amb autoritat, que expres-
sa efectes i no tem enraonies. Una veu poètica femenina que, en els segles posteriors, perd  
vigor, indicador d’un menor pes social de les dones.

Mirem-ho a «Tinc un desfici, ai, inclement», una cançó de la Comtessa de Dia on la veu 
poètica femenina es queixa d’un amor no correspost.

       Tinc un desfici, ai, inclement,                          
       pel cavaller que m’ha servit.                                     
       Massa l’he amat, m’ha malferit,                                
       vull que tothom en tingui esment.
       Ara veig que soc traïda                      
       car no li he dat el meu amor.
       Per ell jo visc en plany i enyor
       en llit o quan vaig vestida.

       Voldria haver-lo avarament                             
       entre mos braços nu una nit.                           
       Feliç seria en el meu llit                                     
       si jo li fos coixí plaent.
       Més que Blancaflor, ferida
       per Floris, cerco el seu favor,
       car jo li ofreno cor i amor,                                        
       el seny, els ulls i la vida.

       Oh bell amic ple de dolçors!
       Quan us tindré vora el meu cor?
       Si amb vós jagués, quin bell deport!
       Quin bes, el meu, més amorós!
       Sapigueu que goig hauria                                 
       si us tingués en lloc del marit 
       sols que em juréssiu, penedit,
       de fer ço que jo voldria.

  

L’enumeració dels v. 
15-16 alterna idees 
abstractes («amor», 
«seny», «vida») amb 
la menció d’òrgans del 
cos concrets («cor», 
«ulls»). La passió es 
torna així més objectiva, 
més corporal i física. Per 
assegurar la intensitat, 
una paraula que implica 
totalitat, «vida», tanca la 
sèrie amb un clímax.

Els quatre primers 
versos de la cobla final 
suggereixen la força 
de la passió per mitjà 
d’oracions d’entonació 
marcada: tres frases 
exclamatives i una 
d’interrogativa. En elles, 
mostra el seu desig 
per l’amat i expressa 
el que vol fer, les seves 
intencions.

Prohibit improvisar
Una constant de la lírica provençal és el 
formalisme, el rigor i la perfecció formals. 
La mètrica, la rima, l’estrofa i l’expressió es 
controlen de manera estricta. 

La rima sempre és consonant. Masculina (si 
rimen paraules agudes) o femenina (planes, 
esdrúixoles). A «Tinc un desfici...» predominen 
les masculines (només el cinquè i el vuitè vers 
són femenins). 

Les cobles (nom que reben les estrofes) es 
classifiquen en unisonants, si presenten la 
mateixa rima (com les dues primeres de «Tinc 
un desfici...», sempre abbacddc) i singulars, 
quan les rimes varien a cada cobla, encara que 
en mantinguin la combinació (cas de la tercera, 
amb tres rimes noves: effegbbg)
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FE
T 06. Aclareix si el títol ja anuncia l’estat d’ànim del «jo poètic» femení. Fixa’t en el substantiu desfici i en l’adjectiu inclement.  

A continuació: 
a) Cita els versos de la primera i segona estrofes que evidenciïn el desig sexual: n’hi ha algun que permeti imaginar activitat 
entre llençols?

b) Justifica l’ús de l’adverbi avarament al vers 9: què aporta al poema?

07. Assabenta’t de la història d’amor de Floris i Blancaflor, una cèlebre parella d’enamorats medievals esmentats a la segona 
estrofa. Indica la figura retòrica que la trobairitz construeix amb ella (v. 13-14) i digues quina funció té al poema.

a) personificació            b) metàfora           c) comparació           d) antítesi
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2.1.7 | Els gèneres
La poesia trobadoresca s’ordena en gèneres majors i menors, cadascun dels quals exigeix 
certes constants temàtiques o formals. 

Quant als gèneres majors, s’ocupen dels dos grans temes de la tradició: la cançó (el gè-
nere principal) tracta l’amor; mentre que el sirventès serveix per a l’elogi del combat i 
la guerra (sirventès bèl·lic), la burla i l’ofensa personals (sirventès satíric), la propaganda 
ideològica i la defensa dels interessos del senyor (sirventès polític), la crítica cap al com-
portament d’alguns nobles o cavallers i l’advertència sobre els costums (sirventès moral).

Cada cançó té una música nova exclusiva, al contrari del sirventès, que utilitza una melo-
dia anterior. Si el so resulta ja conegut, la peça circula més ràpid i es memoritza més fàcil. 
La finalitat política del sirventès, la seva utilitat per a l’atac personal desprestigiant l’ene-
mic, la seva voluntat de generar estats d’opinió favorables a una determinada actuació del 
poder justifiquen l’interès per una difusió eficaç.

Pel que fa als gèneres menors, uns quants se situen a l’entorn de la cançó, insistint en el 
tema amorós. Uns, condicionats pel contingut (albada, pastorel·la); els altres, per la ver-
sificació (dansa, balada). La tençó i el joc partit (o partiment) es mouen dins l’òrbita del 
sirventès, pel seu caràcter de «combat poètic». Fora dels dos temes centrals, l’amor i la 
guerra, sobresurt el plany.
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FE
T 08. Aparella les definicions i els tres textos amb el gènere esmentat al paràgraf de sobre 

que els correspon. Si cal, busca informació bibliogràfica (manuals, històries de la literatura 
catalana) o a la xarxa.

a) Lament fúnebre per la mort d’algú, sovint el senyor feudal que protegia el trobador.

b) Comiat dels enamorats a la matinada després d’haver passat junts una nit d’amor.

c) Diàleg poètic entre dos trobadors que defensen opinions contràries per convicció.

d) Composició amorosa amb refrany (versos repetits en un lloc determinat del poema)  
al final de cada estrofa.

e) Diàleg poètic entre una pastora i un noble que intenta seduir-la.

f ) Diàleg poètic entre dos trobadors que fingeixen defensar posicions contràries, com a joc 
retòric.

g) Composició amorosa amb refrany (versos repetits en un lloc determinat del poema) barre-
jat amb els versos de l’estrofa.

1. Quan el rossinyol refila 
amb sa parella de nit i de dia
jo estic amb ma bella amiga
sota la flor
fins que el guaita de la torre 
crida: «Amants, a llevar-se!
que jo veig l’alba i el dia clar».

2. Un jorn, entre Lleida i Bellvís,
vaig veure en un jardí ombradís,
una pastoreta bella
besant-se quítia i feliç
amb un pastor, ran d’un canyís
per entre l’herba novella.  [...]

3. Canto molt trist, amb dol al cor,
pel gran dolor que m’ha garfit.
ha mort, ai las, el més lluït
cavaller, en Ponç de Mataplana,
que era cortès, lleial, ardit.  [...]
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AT 09. Relacioneu el sirventès amb la publicitat actual: en grup, trobeu anuncis que utilitzin 

una música popular com a fons de les imatges i passeu-los a classe.

a) Comproveu si els companys els recorden i per què: sentir la música els porta les 
imatges al cap?

b) Comenteu si, per la seva funció, el sirventès emparenta amb la publicitat i la premsa.

Els trobadors i les 
trobairitz en xifres

Més de 200 ANYS  
de producció poètica  

(final s. xi - final s. xiii)

Més de 2.500 POEMES 
conservats

Uns 400 TROBADORS  
O TROBAIRITZ coneguts  

(i uns quants més d’anònims)

20 TROBAIRITZ 
conegudes, autores de 
23 COMPOSICIONS 

conservades

24 TROBADORS catalans, 
amb uns 200 poemes escrits

120 TEXTOS de Cerverí 
de Girona, el trobador més 

prolífic.

Els gèneres trobadorescs

m
aj

or
s

m
en

or
s

cançó
sirventès

albada
pastorel·la

dansa
balada
tençó

joc partit
plany
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2.1.8 | Els trobadors catalans
Tothom coincideix que Guillem de Cabestany, Guillem de Berguedà i Cerverí de Girona 
destaquen entre els trobadors catalans. Hem conegut el primer com a heroi romàntic de 
la «Llegenda del cor menjat» (apartat 2.1.5), una història fantàstica repetida durant segles. 

Guillem de Berguedà, senyor feudal de caràcter conflictiu i violent, ataca els seus ene-
mics amb sirventesos ofensius, d’una duresa que no trobem en cap altre trobador. A la 
web en treballem un, «Cançoneta lleu i blana», en el qual ridiculitza Ponç de Mataplana, 
un altre senyor feudal veí amb qui el devien enfrontar disputes territorials. 

El sirventès contra Ponç de Mataplana comença així: «Cançoneta lleu i blana / lleugereta, 
sense ufana». Guillem de Berguedà anuncia una peça fàcil, entenedora («lleu», «lleugere-
ta»), sense pretensions («sense ufana»). Apunta cap al trobar leu (o trobar ‘lleuger’, ‘pla’), 
un estil d’expressió senzilla, planera. Per contra, tant el trobar clus (‘clos’, ‘tancat’) com 
el trobar ric es basen en la dificultat: conceptual (del missatge, de les idees), en el cas del 
primer; verbal (de llenguatge, retòrica), quant al segon. 

Cerverí de Girona ofereix una gran diversitat mètrica, de tons (aparença popular a ve-
gades; poesia ornamentada i hermètica en d’altres), de temes (amor; crítica social, moral 
o política) i de gèneres (hi són representats gairebé tots). Les seves danses i balades van 
influir força en la poesia catalana posterior. 

La professora i filòloga Isabel de Riquer, entre altres especialistes, parla de la misogínia 
(l’aversió a les dones) «clara i contundent» de Cerverí. En efecte, Cerverí de Girona ence-
ta la llista d’escriptors catalans que malparlen de les dones sobretot per un llarg poema 
narratiu, titulat «Maldit bendit». La seva primera part és una sàtira del sexe femení. Per 
exemple, acusa les dones de frivolitat: mentre fan veure que estan per un, parlen amb un 
altre, riuen amb un tercer i envien missatges a un quart. Després menteixen: quan se’ls 
reprèn l’actitud, neguen plorant que hagin fet res. A sobre, diu Cerverí, contraataquen 
fent-se les enfadades, com si la culpa no fos seva. Cerverí es justifica dient que coneix bé 
les dones, que n’ha experimentat la maldat en persona. Matisa, però, que la crítica es refe-
reix només a les dones dolentes, que elogia la resta, com suggereix el doble sentit del títol: 
«maldit» contra les males dones / «bendit» a favor de les bones.

Si a altra banda dels Pirineus força trobadors són d’origen humil, aquí la majoria s’inte-
gren en un graó o altre de la noblesa: Guillem de Cabestany, cavaller; Guillem de Ber-
guedà, vescomte; Reina de Mallorques (suposadament, Constança d’Aragó i d’Entença) 
o Garsenda de Provença (que seria la mare de Ramon Berenguer V). Potser per això no 
n’hi ha gaires de professionals entre els nostres trobadors (Cerverí de Girona, al servei 
de la cort reial, i Ramon Vidal de Besalú, qui freqüenta les corts d’Alfons I de Barcelona, 
d’Alfons X el Savi de Castella i dels grans senyors feudals occitans i catalans), condició 
més habitual en el cas dels trobadors occitans.

Al marge d’aquests escriptors, cal remarcar que els reis catalanoaragonesos no sols acu-
llen trobadors a la cort reial, sinó que ells mateixos escriuen poesia al llarg de dos segles i 
mig, entre 1162 (puja al tron Alfons I) i 1410 (mor Martí I l’Humà), cas que no s’ha produït 
en cap altra casa reial del món. De fet, els cinquanta anys (1162-1213) que comprenen els 
regnats d’Alfons I i del seu fill Pere II el Catòlic es coneixen com el «mig segle d’or» de la 
poesia trobadoresca, un període decisiu per al seu arrelament a Catalunya, ja que els reis 
la protegeixen «oficialment». És el cas de la cort de Joan I d’Aragó i Violant de Bar.
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C
A 10.Escolta com Titot, el líder de Brams i Mesclat, canta «Cançoneta lleu i plana» i com-

para-la amb la interpretació de Maria del Mar Bonet. Valora quina de les dues resulta més 
adequada al propòsit i l’estil del poema.

Les tres «generacions» 
de trobadors
A partir de Guilhem de 
Peitieu, el primer trobador 
conegut (final s. xi-principi 
xii), es parla de trobadors 
arcaics (primera meitat 
xii), clàssics (segona meitat 
xii-inicis xiii) i tardans. Els 
catalans s’adscriuen als dos 
darrers períodes: clàssics 
(Guillem de Cabestany, 
Guillem de Berguedà) i tardà 
(Cerverí de Girona). 
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Trobadors i joglars
Constitueixen dues categories 
diferents d’artista. El trobador 
és l’autor del text i de la 
música que l’acompanya 
(la poesia no es llegeix, es 
recita). El joglar interpreta 
les creacions del trobador. 
Els primers gaudeixen d’un 
prestigi superior, com a 
poetes cultes que dominen 
les tècniques literàries i 
musicals. La condició social 
dels trobadors és diversa  
(alta i baixa noblesa, burgesia, 
classes humils), fet que 
comporta la distinció entre els 
professionals, que viuen de la 
seva feina artística (el primer 
cas de professionalització 
de l’escriptor a Europa) 
i els ocasionals, per als 
quals la poesia no esdevé 
el mitjà de subsistència. 
Aquests darrers solen ser 
nobles, senyors feudals, que 
cultiven la poesia perquè 
forma part de l’educació 
pròpia de l’aristocràcia i dels 
codis socials del moment 
o perquè hi troben un mitjà 
de propaganda ideològica 
útil per als seus interessos 
en els conflictes feudals que 
mantenen sovint.
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2.2 | La poesia del segle xiv

Al segle xiv i fins al segle xv, la poesia catalana segueix el model poètic dels trobadors  pel 
que fa als temes, les formes mètriques i a l’ús del provençal, que continua sent la llengua 
de la poesia. No és fins a la segona meitat del segle xiv que el corrent innovador de la 
lírica italiana comença a penetrar en la poesia catalana; contrastant amb la prosa, que de 
seguida imita l’estil de l’humanisme (apartat 3.3).

2.2.1 | El dolce stil novo
Des de finals del segle xiii i al llarg del xiv, la poesia italiana s’encarrega de renovar la 
lírica europea. A Florència neix el dolce stil novo, un corrent poètic, dins de l’humanis-
me, que apunta als temps moderns. El moviment es basa en una nova visió de l’amor i de 
la dona: la dona és vista com un àngel, que ennobleix la ment i fa de mitjancera entre Déu i 
el poeta. El poeta entra en el seu món interior per expressar els sentiments més profunds, 
i opta per un estil amb rimes dolces, posant èmfasi en la musicalitat del vers.

Dante Alighieri i Francesco Petrarca, els dos grans poetes italians del moment, espi-
ritualitzen l’amor, que es torna absolutament platònic. Divinitzen la imatge de la dona, 
descrita com una criatura celestial, una missatgera del cel, perquè es considera la bellesa 
femenina un reflex de la perfecció de Déu. Ben mirat, les enamorades dels poetes porten 
un nom que ja les vincula a l’àmbit sagrat. 

POETA ESTIMADA         SIMBOLISME DEL NOM

Dante Beatriu «Beatriu» conté el nom «beat», sinònim de «sant».

Petrarca Laura «Laura» remet a «lauro», el «llorer»: una planta que simbolitza 
la immortalitat, facultat pròpia de Déu. Conté el joc de paraules 
«Laura» / «l’aura», basat en una homofonia. «L’aura» és l’halo 
lluminós amb què l’art volta les figures sagrades. 

Aquesta donna angelicatta substitueix el tòpic trobadoresc de la belle dame sans merci 
(«la bella dama sense pietat»), cruel i distant. La fin’amors solia escenificar amors infeli-
ços, insatisfets per culpa de la indiferència de la dama, que ignora els laments i les petici-
ons de clemència amorosa de l’amant. Al sonet de Petrarca, veurem que la seva estimada, 
Laura, no s’ajusta al tòpic trobadoresc:

Més bella que tota altra el purifica 
 en grata ascensió al cel

Si enmig les altres dones, constantment,
torna l’amor en el bell rostre d’ella,
tant com tota altra m’apareix menys bella,
creix mon desig en l’enamorament.

I beneeixo el lloc, el temps i l’hora
en què els meus ulls tant alt varen mirar
I dic: –Cor meu, bé pots regraciar
que a tant d’honor fossis cridat devora.

D’ella et prové el dolcíssim pensament
el qual, seguint-lo, al Bé suprem t’atansa
tot menyspreant el que tothom voldria;

i d’ella reps la joia i l’ardiment
que cap al cel pel bon camí et son guia;
tant, que ja hi vaig tot ple de l’esperança.     

Al títol, la midons orgullosa 
i dèspota que condemnava 
l’amant al patiment s’ha 
convertit en un ésser benèfic, 
gràcies al qual el poeta viu 
una transformació espiritual 
que li eleva l’ànima a la 
contemplació divina. Ni 
rastre del vassallatge amorós.

El primer tercer reprèn el motiu 
anunciat al títol: la dona acosta l’ànima 
del poeta a Déu. Així, estimar la 
dona és estimar Déu. Notem com el 
«pensament» que inspira en l’enamorat 
és «dolcíssim»: la dona ha esdevingut 
una presència suau i benigna, que infon 
goig i coratge al poeta per ascendir «cap 
al cel pel bon camí», al segon tercet.

LLEGIT I FET

11. Identifica el vers de 
«Més bella que tota al-
tra...» parodiat pel poeta 
català Pere de Queralt 
quan, en un «comiat» 
on critica la dama, escriu 
aquest decasíl·lab:

d’on eu maldic lo jorn,  
el punt i l’hora  
[d’on jo maleeixo el dia,  
el moment i l’hora]

Continuisme poètic
La poesia catalana no es 

«modernitza», fent-se ressò 
de la italiana. L’existència 
de certàmens literaris per 

promocionar la poesia 
provençal contribueix a 

la pervivència del model 
trobadoresc. Fomenten 

una poesia rutinària i 
conservadora, que no s’aparta 

dels cànons establerts pels 
trobadors i es desentén de 

qualsevol innovació. A més, 
la supervivència de les corts 

i d’una estructura social amb 
trets feudals ajuda al fet que 

costi independitzar-se del 
model occità.
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2.2.2 | Els precedents d’Ausiàs March
A pesar que de tant en tant hi ressoni alguna idea o motiu italià, poetes com Jaume i Pere March (oncle i pare d’Ausiàs 
March), Gilabert de Próixita, Andreu Febrer (que tradueix la Divina comèdia de Dante), Jordi de Sant Jordi continuen 
fidels als esquemes temàtics i formals dels trobadors i al provençal (més o menys catalanitzat segons l’autor) com a llen-
gua poètica. Així, componen en una llengua híbrida de la qual és un bon exemple la «malmonjada», una dansa anònima 
recollida al Cançoneret de Ripoll, a mitjan segle xiv:

Lassa, mays m’hagra valgut
           que fos maridad
o cortès amich hagut
             que can suy monjada.

Monjada fuy, a mon dan,
            pecat gran
han fayt, segons mon albir;
mas cels qui mesa m’hi han
            en mal dan
los meta Déus e·ls ayr.
Car si yo·u hagués saubut,
mas fuy un poch fada,
qui·m donàs tot Montagut
no ych fora entrada.

La poesia amorosa de Jordi de Sant Jordi (1399-1424) s’inscriu de ple en la tradició trobadoresca. Al seu poema més 
celebrat, els «Estramps» (versos sense rima), actualitza un motiu recurrent de l’amor cortès, segons el qual la passió 
entra pels ulls: a inicis de segle xii el clergue Andreas Capellanus escriu en llatí el De amore, un tractat teòric sobre 
la fin’amors, on estipula que l’amor neix de la contemplació de la persona (per això els cecs no poden estimar, hi arriba 
a dir). Així, la primera octava dels «Estramps» descriu la impressió que la dama ha causat en la mirada del «jo poètic»: 

Jus lo front port vostra bella semblança,
de que mon cors nit e jorn fa gran festa,
que remiran la molt bella figura
de vostra faç m’es romasa l’empremta,
que ja per mort no se’n partrà la forma; 
ans quant seray del tot fora d’est segle,
çels qui lo cors portaran al sepulcre
sobre ma faç veuran vostre signe.

A l’estrofa inicial, una monja es queixa que l’hagin obligat a 
fer-se religiosa en lloc de casar-se o, fins i tot, de mantenir 
una relació adúltera amb un «cortès amich» (v. 3). 

En els sis primers versos de la segona estrofa, maleeix els 
que van forçar-la a prendre els hàbits («cels qui mesa m’hi 
han / en mal dan / los meta Déu»). 

Als últims quatre versos insinua que van enredar-la 
aprofitant la seva ingenuïtat i que, coneixent com era la vida 
de monja, per res del món l’hagués acceptat.

«Mays» (v. 1), «suy» 
(v. 4), «fayt» (v. 7) són 
formes provençals (en 
català, «més», «soc», 

«fet»). 

Es barregen amb mots 
catalans com «yo» 
(v. 11) i «poch» (v. 

12), que en provençal 
serien «ieu» i «pauc».

Escrita en versos decasíl·labs clàssics 
catalans (el vers característic de la 

poesia catalana medieval, inclòs 
Ausiàs March), l’octava exposa com 
la fisonomia de la dama resta fixada 

en la retina del poeta: sota («jus»)  
el front hi ha els ulls de l’enamorat, 

que en conserven («port») l’atractiu. 
Com en els trobadors, l’amor 

s’origina en la mirada. 

De tant admirar la bellesa 
de l’estimada, el seu 
rostre s’ha gravat als 
ulls de l’amant, amb una 
empremta indeleble, de 
tal manera que ni la mort 
l’esborrarà. Al sepulcre, el 
cadàver del poeta tindrà 
la cara d’ella. 
La transmutació del 
rostre prova el lliurament 
absolut del «jo poètic» a 
la dama, l’atractiu de la 
qual no sols n’altera la 
voluntat sinó també les 
faccions físiques.
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T 12. Estableix la diferència entre els «Estramps» i aquesta estrofa de la cançó «Quan veig 

l’alosa aletejar», del trobador Bernat de Ventadorn (potser el poema més famós de la lírica 
trobadoresca), que també parla de l’amor i la mirada.

Quan veig l’alosa aletejar

Senyor de mi no só d’ençà 
d’aquell instant enfollidor
que em va deixar sos ulls mirar,
mirall plaent de gran claror.
Oh mirall, des que m’hi he guaitat,
m’he mort endintre sospirós,
car endinsant-m’hi m’hi he ofegat,
així en la font Narcís formós.

Bernat de Ventadorn
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2.3 | Ausiàs March
2.3.1 | Un punt d’inflexió                                                              
Ausiàs March (1397-1459) és considerat el millor poeta català del segle xv. Nascut a Gan-
dia, en el si d’una família de cavallers i poetes, va participar en la vida cavalleresca i cor-
tesana de l’època. Al cap de poc de mort, a la segona meitat del segle xv, Ausiàs March ja 
ha assolit la categoria de clàssic en català. Pere Serafí, el poeta més destacat del nostre 
Renaixement, ja el considera un dels més importants d’Europa. 

Tres són llatins en l’alta poesia
que sens igual sostenen glòria i fama:
Homero es diu la u, que los grecs ama;
Virgili, par, segueix sa companyia.                                                                                           

I Ovidi tant amb ells ferm porfídia:
que d’alts secrets poètics tot s’inflama,
i d’aquests dos Itàlia se’n recama,
que duraran mentre al món sia vida.                          
                                                                                   
Tres són vulgars que per semblant manera                   
lo principat aporten dels poetes:
Petrarca i Dant, que Itàlia blasona;

Ausiàs March, que a Espanya tant prospera
nos ha mostrat per obres molt eletes
que, par amb ells, mereix portar corona.

Respecte de la tradició trobadoresca, March marca un punt d’inflexió: 

 ● substitueix l’occità, més o menys catalanitzat, dels nostres poetes precedents pel cata-
là lliure d’influència provençal. 

 ● introdueix una sèrie d’innovacions poètiques: crea una poètica personal, molt origi-
nal en el tractament dels temes i assimila plenament les innovacions de la lírica euro-
pea del moment. L’anirem veient d’ara endavant.

Comparat amb els seus contemporanis, poetes d’obra més aviat breu:

 ● exhibeix una producció extensa, escrita al llarg de tota la maduresa de l’escriptor, 
entre 1425 i 1459, entre els 29 anys i la seva mort als 62 anys. A fi d’ordenar-la, s’han 
agrupat els poemes en quatre eixos temàtics: 

CANTS DE MORT

poemes sobre el procés de dol després de la mort d’una de les seves dues 
esposes (potser la segona, Joana Escorna). Manifesta la seva por pel destí 
de l’ànima de la dama.

CANTS MORALS
reflexions sobre l’actitud de l’ésser humà davant la mort, el plaer,  
el bé, el costum, i el rebuig del món terrenal.

CANTS  
ESPIRITUALS

pregàries en les quals March planteja els temes de la predestinació  
i la justificació de les ànimes.

CANTS D’AMOR

March és, sobretot, un poeta amorós, tal com corroboren les xifres  
del costat i com ell mateix diu en un vers:

Puix mon parlar d’amor no s’apart   
[ja que el meu parlar no s’allunya de l’amor]

March en xifres 
128 poemes atribuïts

90 d’amorosos
Més de 10.000 versos

El poema s’estructura en dos blocs ben 
clars: els quartets es dediquen als tres 
poetes de l’antiguitat grecollatina més 
il·lustres (Homer, Virgili i Ovidi); els 
tercets, als tres «vulgars», o sigui, que 
escriuen en llengua romànica (Petrarca, 
Dante i Ausiàs March). Entre tots, 
configuren un rànquing universal de la 
poesia. Serafí situa els sis a la mateixa 
altura. Dins l’època clàssica, Virgili és 
«par» d’Homer, alhora que Ovidi hi 
competeix sense problemes. A la baixa 
edat mitjana, March s’equipara a Dante 
i Petrarca («par amb ells») i tots tres no 
desmereixen els predecessors, ja que també 
(«per semblant manera») ostenten el 
«principat» poètic.

 
porf ídia Disputa,  

en aquest cas, per un lloc de 
preeminència poètica.

LLEGIT I FET

13. Fixa’t en la pintura: 
un retrat del Marquès 
de Santillana, escriptor 
castellà contemporani 
de March, fet per l’artista 
Jorge Inglés (segle xv). 
Llegeix al web un frag-
ment del famós Proemio 
e carta, on el Marquès 
de Santillana elogia 
dos poetes valencians. 
Esbrina qui són i anota’n 
la valoració.
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2.3.2 | Les imatges poètiques d’Ausiàs March
Alguna vegada s’ha qualificat March de «trobador retardat», considerant-lo un epígon 
(un continuador tardà) del món trobadoresc, perquè hi presenta punts en comú. Malgrat 
les coincidències, els canvis respecte de la tradició són prou importants com per parlar de 
ruptura amb el model poètic provençal. 

Analitzar «Si com lo taur se’n va fuit pel desert» potser resulta una bona manera de co-
mençar a determinar semblances i diferències, alhora que de reconèixer certes constants 
del poeta valencià, aspectes que els apartats següents desenvoluparan.

       SEMBLANÇA AMB LA TRADICIÓ

      CONSTANT POÈTICA DE MARCH

MÈTRICA
Es tracta d’una cobla esparsa (una estrofa solta 
que constitueix un poema per si sola) escrita 
en decasíl·labs. Els versos presenten una pausa 
fònica després de la quarta síl·laba, que sempre 
és tònica:
Car vostre gest / mon esforç ha confús
De manera que el vers es divideix en dos hemis-
tiquis, d’estructura 4+6, el primer dels quals és 
masculí, perquè acaba en paraula aguda: són els de-
casíl·labs clàssics catalans. Provenen de la tradició 
trobadoresca (Cerverí de Girona ja els utilitzava).

       DIFERÈNCIA AMB LA TRADICIÓ

      CONSTANT POÈTICA DE MARCH

ESTRUCTURA
El poema sencer és una comparació, que traça 
un paral·lelisme entre el comportament del «jo 
poètic» davant la dama i el d’un toro vençut per 
un altre després d’una lluita. 
Els quatre primers versos se centren en el brau 
i els quatre últims, en el poeta. 
Els nexes es troben al començament de cada 
part. 
Les comparacions sovintegen en March.

TEMÀTICA
El tema principal: l’amor no correspost per cul-
pa de la indiferència de la dama. 
«Vostre gest» insinua l’actitud distant d’ella, 
que ha desorientat, tornant-lo inútil, l’«esforç» 
amorós del pretendent. 
Amb tot, hi ha matisos que allunyen l’enamorat 
de la figura sofrent i passiva tradicional. Als dos 
últims versos es rebel·la contra el fracàs i, supe-
rant la timidesa, conquereix la dona.

       SEMBLANÇA AMB LA TRADICIÓ

XXIX
Sí com lo taur se’n va fuit pel desert 
quan és sobrat per son semblant qui·l força
ne torna mai fins ha cobrada força
per destruir aquell qui l’ha desert,
tot enaixí·m cové llunyar de vós
car vostre gest mon esforç ha confús:
no tornaré fins del tot haja fus
la gran paor qui·m tol ser delitós.

ESTIL
Per parlar d’amor, March recorre a una imat-
geria violenta: la lluita entre dos toros. Les ba-
nyes converteixen aquest animal en un símbol 
fàl·lic, que omple el poema de venjança sexual 
pel rebuig patit. Les imatges dures, agressives i 
crues caracteritzen la poesia de March. 

      CONSTANT POÈTICA DE MARCH

       DIFERÈNCIA AMB LA TRADICIÓ
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T 14. Repassa les etapes de l’enamorat cortès i indica per quina passa el «jo poètic» a «Sí 
com lo taur...».
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CA 15. Escolteu com el cantautor valencià Raimon ha musicat el poema. Valoreu si text i música 
s’avenen. Justifiqueu l’ús de la percussió que s’hi fa.
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2.3.3 | March i la tradició: «lleixant a part l’estil dels trobadors»
Com hem vist ara, March no trenca del tot amb els trobadors. Hi ha similituds:

 ● Temàtiques: l’amor com a tema central del poema; la desgràcia amorosa; el motiu de la 
indiferència de la dama, a qui sovint es demana «mercè». 

 ● Formals: el gènere (hem llegit una cançó), l’estrofa (una cobla), la mètrica (decasíl·labs 
del tipus 4+6). 

Les afinitats no s’aturen aquí. March també clou molts poemes amb una tornada, com el 
LXVIII, «No em pren així com al petit vailet»:

Plena de seny, lleigs desig de mi tall:
herbes no es fan males en mon ribatge.
Sia entès com dins mon coratge
los pensaments no em davallen avall.

2.3.4 | L’originalitat de March: un poeta singular
La renovació poètica de March es resumeix en tres aspectes:

 ● La introspecció. March dissecciona al detall, com un científic al laboratori, la psicolo-
gia de l’amant, el seu drama íntim: els conflictes interiors que li genera l’amor. Segons 
ell, l’amor és dolor i l’enamorat, un ésser condemnat a la tristesa i la desesperança.

 ● El to expositiu. La poesia de March resulta discursiva, reflexiva, perquè intenta expli-
car de manera ordenada, sistemàtica i racional la complexa naturalesa de l’enamorat. 
Es presenta a si mateix com un expert en matèria amorosa: una autoritat, un «mestre 
d’amor». Ell estima més i millor que ningú. Per tant, no menteix ni exagera: la seva 
anàlisi de la passió és la «veritat» sobre l’amor. Cal que el lector el cregui.

 ● L’expressió contundent, aspra, eixuta, lluny de la musicalitat que buscava el dolce stil 
novo (reflectida, per exemple, en l’adjectiu dolce al nom del moviment). Hi contribuei-
xen les freqüents imatges hiperbòliques, de situacions límit o d’aire tètric: lluites, 
tempestes, naufragis, malalts i metges, esguerrats, condemnats a mort, infants desem-
parats, vells, pobres i marginats. El poeta valencià fingeix despreocupar-se de l’estil, 
assegurant que compon els seus poemes «sens alguna art». Es tracta d’una estratègia 
per advertir el lector que llegeixi pendent del contingut moral del poema (essencial, 
segons l’autor) i no tant del treball retòric, encara que també n’hi ha.

En aquests dos decasíl·labs s’entreveu el tema central de la poesia amorosa de March:  
el conflicte entre l’amor carnal i l’espiritual. 

Llir entre cards, ma voluntat se gira  
tant, que jo us vull honesta i deshonesta

El poeta valencià parteix de la natura dual de l’ésser humà, compost de matèria (cos, carn) 
i esperit (ànima). Dues forces que s’enfronten dins la consciència individual: d’una banda, 
l’ànima aspira a un amor platònic («jo us vull honesta»); de l’altra, el cos empeny cap a 
l’amor físic («[jo us vull] deshonesta»). Tot i el propòsit d’estimar de forma pura, la pulsió 
sexual triomfa i se cedeix a la temptació sexual. «La carn vol carn. No s’hi pot contradir», 
conclou March en un altre vers. Un fracàs del qual s’extreu tristesa i patiment. Per March, 
l’amor suposa una font de dolor.

La tornada l’encapçala un senhal, «Plena 
de seny», amb el qual amaga el nom de 
la dama a qui s’adreça. Participa, doncs, 
del tòpic cortès de l’amor secret. De fet, 
els diferents senhals («Plena de seny», 
«Llir entre cards», «Mon darrer bé») o 
invocacions a l’amor («Amor, Amor», 
«Oh foll amor») de March serveixen per 
classificar els «cants d’amor», en cinc 
cicles (grups de poemes que comparteixen 
el mateix distintiu).

A PROPÒSIT DE 

A PROPÒSIT 
DE MARCH S’HA DIT
Com deia Joan Fuster, 
March és un poeta que 
no canta, encara que els 
seus poemes s’anomenin 
convencionalment cants 
o cançons i encara que 
hagin estat musicats 
del segle xvi als nostres 
dies. March és un poeta 
que crida i assalta 
abruptament el lector 
amb imatges violentes i 
amargues destil·lacions 
especulatives.

Lola Badia,  
«Una aproximació a 
March en set punts».

16. Aclareix el 
sentit de l’expressió 
«amargues destil·lacions 
especulatives» a la llum 
del que s’ha explicat en 
aquest mateix apartat.
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2.3.5 | Ni midons ni àngels
Per arrodonir el catàleg de diferències, mirem-nos una altra cobla esparsa, que ajuda  
a  comprendre el tractament de la figura femenina per part de March.                       

LXXXI
Així com cell qui·s veu prop de la mort,
corrent mal temps, perillant en la mar,
e veu lo lloc on se pot restaurar
e no hi ateny per sa malvada sort,
ne pren a me, qui vaig afanys passant
e veig a vós, bastant mos mals delir:
desesperat de mos desigs complir,
aniré pel món vostre ergull recitant.               

March, doncs, trenca amb la creixent sublimació de la imatge femenina, que havia evolu-
cionat des de la idealització trobadoresca a la divinització dels stilnovisti. Al contrari, no 
resulta estrany que la censuri amb declaracions misògines en total consonància amb la 
literatura antifeminista medieval (que veurem en l’apartat 3.4).

Llir entre cards, tan vos am purament 
que m’és dolor com no em poreu amar 
sinó d’amor que solen practicar 
los amadors amant comunament.

2.3.6 | Una pregunta inoportuna a Tecla de Borja
Un dels gèneres preferits de les  trobairitz era la tençó, un tipus de debat poètic (apartat 
2.1.6). Algunes consisteixen en un diàleg mixt, entre un trobador i una trobairitz. Ells so-
len esmentar la bellesa de les seves col·legues, solen preguntar i elles acostumen a respon-
dre, assumint el paper passiu d’entrada, convertides en objecte de la curiositat masculina. 

March s’afegeix a aquesta tradició amb una «demanda feta a la senyora Na Tecla, neboda 
del Pare Sant»: demana en vers a una jove vídua noble, Tecla de Borja, poetessa i intel·lec-
tual valenciana, què s’ha d’apreciar més en ella, el que es contempla amb els ulls (la seva 
bellesa) o el que s’escolta amb les orelles (la seva intel·ligència). Ella li respon que condem-
na qui es conformi a mirar-la i que March ja té prou criteri per valorar-la. 

2.3.7 | A l’ombra de March: altres valencians
Després d’Ausiàs March, encara hi ha vida poètica al segle xv. Joan Roís de Corella n’és 
el millor poeta posterior. Busca al web el comentari de «La balada de la garsa i l’esmerla», 
una de les seves composicions amoroses més conegudes. 

Roís de Corella, com Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March (els tres grans noms de la poe-
sia catalana del segle xv), és valencià. També ho és Joanot Martorell, l’autor del Tirant lo 
Blanc (apartat 4.4.). Sembla clar, doncs, que València esdevé l’epicentre cultural català 
del moment: la ciutat viu una etapa d’auge econòmic, amb un important desenvolupa-
ment industrial (el sector tèxtil, per exemple) i comercial. La cort dels reis d’Aragó, llavors 
itinerant entre Saragossa, Barcelona i València, hi passa temporades. En aquest ambient 
cortesà, on poc o molt corren aires humanistes i renaixentistes, es fomenta la cultura, 
s’acullen artistes, es valoren els llibres i les biblioteques i s’hi celebren debats literaris. 

Cal parar esment a l’actitud de l’enamorat en 
els dos versos finals. S’espolsa la convenció 
del sotmetiment a la midons feudal retraient a 
la dama el seu orgull excessiu i amenaçant de 
no callar, de fer-lo públic arreu. 
Al contrari dels trobadors, no sols no hi ha 
lloances corteses al text, sinó que tampoc 
s’espiritualitza la dona. 

Encara que March reconeix la seva responsabilitat a l’hora 
de no assolir l’amor espiritual que anhela, sovint carrega la 
culpa a la sensualitat femenina: les dones pequen i inciten 
a pecar els homes. En aquesta tornada el poeta (l’home) 
estima «purament» mentre la dona el condemna a patir, 
perquè només li ofereix passió carnal (l’amor dels que 
estimen «comunament»). Per March, l’amor no deixa de 
ser un desordre psíquic, una malaltia emparentada amb 
les alteracions mentals.

Les tres llengües oficials 
de la cort són el català, 
l’aragonès i el llatí. 
D’entre elles, la majoria 
dels autors escull el 
català com a llengua 
literària.

LLEGIT I FET

17. Determina l’estructu-
ra i el tema d’«Així com 
cell...» i de «Si com lo 
taur...».  

18. Argumenta si la 
imatge dels v. 1-4 implica 
violència, com abans la 
lluita de toros.                               
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Literatura 
d’idees

A l’edat mitjana, la 
literatura interessa com 

a mitjà per difondre 
unes creences o uns 

valors. Parlarem dels 
autors que l’entenen com 

una eina pedagògica, al 
servei de la fe i la moral 
cristianes (Ramon Llull, 
els escriptors religiosos 

del segle xiv, Sor Isabel de 
Villena). També d’altres 

que intervenen en els 
debats d’aleshores, com 
l’obert entre la tradició 
misògina (obres d’atac 
al gènere femení) i les 

defenses de la dona 
escrites per replicar-hi. 

I descobrirem algun 
escriptor que reflecteix 
actituds més modernes, 

pròpies ja de l’humanisme  
(Bernat Metge).

3 3.1 | Ramon Llull

Ramon Llull (1232-1315) va ser un personatge insòlit en el seu temps: d’una banda, 
per la seva trajectòria biogràfica i per l’afany que va posar a difondre l’ideari cristià; 
d’altra banda, per l’extensió i la importància de l’obra que va crear: 250 títols de temà-
tica molt variada (filosofia, teologia, narrativa...); i, sobretot, per l’impuls lingüístic 
que va donar a una llengua romànica, el català, en ple segle xiii: Llull és considerat el 
creador del català literari.

Ramon Llull neix a la ciutat de Mallorca. Fins als trenta anys viu a la cort, és senescal 
del rei Jaume II, està casat i té dos fills i, com a bon cortesà, es dedica a tots els plaers que 
la vida cavalleresca li ofereix. Als trenta-dos anys, pateix una profunda crisi religiosa 
(«la conversió» que se’n diu) i decideix retirar-se de la vida mundana i dedicar-se a Déu. 

3.1.1 | El «creador del català literari»
Llull sorprèn en el panorama lingüístic i literari de l’època. En un moment en què les 
llengües romàniques comencen a passar a l’escriptura amb documents lligats a ne-
cessitats de la vida pràctica, com la regulació legal (textos jurídics) o la predicació per 
al manteniment de la fe (textos religiosos), Llull, sense una tradició literària en vul-
gar, destaca amb obres literàries de gran format. I, d’altra banda, en una època en què 
el llatí és la llengua que vehicula tot el saber, Llull tracta de filosofia, ciència i teologia 
en llengua vulgar. Llull, en definitiva, fa del català una llengua apta per a l’ús culte. 

Així doncs, la tradició literària catalana en català neix vinculada a la prosa, amb 
l’obra de Llull i amb les dues primeres de les quatre cròniques. S’estableix així una 
separació lingüística entre poesia (en occità fins al segle xiv-xv) i prosa. El mateix 
Llull quan compon poemes ho fa en provençal.

En el quadre que tens a continuació, es pot veure l’accés del català a l’escriptura, des 
del moment en què ja hi ha consciència que el català (com les altres llengües romà-
niques) és una llengua diferent del llatí (cap al segle viii-ix), fins que comencen les 
primeres mostres d’escrits en vulgar, com el Llibre Jutge i les Homilies d’Organyà. I, 
seguidament, destaca l’ingent obra de Llull.

ACCÉS DEL CATALÀ A L’ESCRIPTURA I A LA LITERATURA

EVOLUCIÓ LINGÜÍSTICA / LITERÀRIA                                                    ÀMBIT             

El català, llengua diferenciada del llatí                                                 Oral       

IX-XI Consciència de la diferenciació llatí / català                                      Oral
XII Primeres mostres escrites en català                     

mitjan XII                                
Llibre jutge (fragment traduït del Forum Iudicum,  
codi de lleis visigòtic escrit en llatí)                                                                 Escrit no literari

finals XII-XIII                            Homilies d’Organyà  (fragment d’uns sermons)  Escrit no literari

XIII (fins a Llull)                                                       

abans del 1274                        
Usatges de Barcelona, Commemoracions de Pere Albert, 
Furs de València (textos jurídics). Diverses traduccions 
d’obres d’història en llatí                                                                                                                 

Escrit no literari

XIII (des de Llull)                         Primers textos literaris en català
a partir del 

1274                      
Ramon Llull Escrit literari

finals XIII                                   Cròniques de Jaume I (El llibre dels feits, 1240 / 1274)  
i Les cròniques de Bernat Desclot (1283-88)                                      

Escrit literari

finals XIII                                   Arnau de Vilanova Escrit literari

s.
 x

v
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3.1.2 | La «conversió»
La Vida coetània (1311), una autobiografia que Llull va dictar al final de la seva vida, co-
mença explicant la «conversió» viscuda als trenta anys, fet que marca un canvi de rumb 
en l’existència de l’escriptor. Torna a referir-s’hi a «Lo desconhort» i al «Cant de Ramon», 
dos poemes autobiogràfics, de confessió personal:

Can fui gran e sentí del món sa vanitat,
comencé a far mal e entré en pecat,
oblidant Déus gloriós, seguint carnalitat;
mas plac a Jesucrist, per sa gran pietat,
que es presentà a mi cinc vets crucificat

«Lo desconhort»

A partir de la conversió, Llull s’imposa un triple objectiu: la predicació als «infidels», 
la redacció d’«el millor llibre del món», gràcies al qual es provés de manera racional i 
irrefutable la veritat de la fe cristiana; i la fundació d’escoles monestir on es formessin 
missioners. Els constants viatges de Llull per les dues ribes del Mediterrani responen al 
primer objectiu. L’escriptura, al segon. Després d’anys de treball, però, al final de la seva 
vida, Llull es lamenta de la manca de fruits de la seva lluita vital.

A
 P

R
O

PÒ
SI

T 
D

E A PROPÒSIT DE LLULL S’HA DIT...
Llull ha estat definit com un home «fronterer». Nascut a Ciutat de Mallorca poc temps 
després de la conquesta, viu al carrer la coexistència de dues llengües i de dues cultures: la 
cristiana, cavalleresca i feudal, expressada en llatí i en vulgar, i la islàmica, d’arrel oriental, 
expressada en àrab. [...]  Per això, juntament amb la pervivència de la lírica trobadoresca o 
de l’esperit cavalleresc trobem en Llull lectures del Calila e Dimna i l’escriptura de proverbis. 
O, des d’un angle ideològic, al costat d’expressions de filiació franciscana, es detecten in-
fluències de l’escola àrab dels sufís.

Ferran Gadea, «De l’edat mitjana al Renaixement», Breu història de la literatura catalana.

19. Aclareix el significat de l’adjectiu fronterer després de llegir el text anterior

LL
EG
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 I 
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T 20. Observa la miniatura del costat i digues 
quin dels tres objectius anteriors il·lustra.                             

Boig per tu
La «conversió» de Llull és 
tan sonada que la tradició 
ha generat una llegenda 
alternativa al relat «oficial» 
fet pel mateix autor. Segons 
aquesta versió, Llull s’havia 
obsessionat amb una dama 
genovesa, fins al punt que va 
entrar a cavall en una església 
empaitant-la. Llavors ella, 
per aturar-lo, va ensenyar-li el 
pit cancerós, imatge que va 
forçar Llull a reflexionar sobre 
la caducitat de la bellesa, el 
caràcter efímer dels plaers 
terrenals i els pecats comesos 
durant l’etapa cortesana de la 
seva vida.

Crist crucificat se li apareix cinc vegades, 
sorprenent-lo quan enllestia «una vana 
cançó» (un poema d’amor trobadoresc, 
com sabem) dedicada a una dama. 

Calila e Dimna és una 
col·lecció de faules orientals, 
d’origen hindú. Escrita  
en sànscrit pels volts del 
segle iii aC, es tradueix a 
l’àrab al segle viii, versió de 
la qual deriven nombroses 
traduccions europees entre 
els segles x i xiv. Com el 
Llibre de les bèsties de Llull, 
és un «mirall de prínceps», o 
sigui, una obra sobre el bon 
govern, on els aspectes de la 
vida social i els coneixements 
que afecten un governant 
s’exposen a través d’històries 
del regne animal.
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Fins aleshores, Llull havia viscut en un ambient profà. Procedent d’una família de burgesos 
benestants, casat i amb dos fills, porta una vida cortesana vinculat al cercle del futur rei 
Jaume II de Mallorca. A la Vida coetània, ell mateix s’acusa de ser un faldiller, conducta  
que «Lo desconhort» suggereix quan parla de «carnalitat». Les seves inclinacions literàries 
el van convertir en un trobador (recordem que la visió li sobrevé escrivint poesia amorosa).  
De fet, si tornem al mapa de la pàgina 10, hi trobarem el nom.

Després d’aquesta vivència religiosa, Llull se sent escollit per Déu, elegit per servir-lo 
(«mas plac a Jesucrist [...]»). 
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3.1.3 | El sistema perfecte
Amb la «conversió» s’inicia gairebé una dècada (1264-1273) d’estudi autodidacta, impres-
cindible per tal de complir amb els tres objectius. Els anys d’aprenentatge es tanquen amb 
la «il·luminació de Randa»: retirat dalt del puig de Randa, prop de la ciutat de Mallorca, 
concep l’«Art», un mètode per demostrar els dogmes del cristianisme. Llull assegura que 
el coneix per revelació divina, inspirat per Déu. 

L’«Art» es basa en el pensament lògic: a partir d’unes premisses i d’unes regles de com-
binació, procura corroborar per «raons necessàries», o sigui, per arguments evidents, 
l’autenticitat de la fe cristiana. Llull s’havia adonat que els arguments tradicionals per 
demostrar la fe, basats en l’autoritat dels textos sagrats, només conduïen a discussions 
eternes sobre com calia interpretar-los, que mai no es resolien i que acabaven amb ca-
dascuna de les parts convençuda que la seva lectura era l’única possible. Per això Llull 
s’esforça per aplicar procediments «científics» al debat religiós, intentant confirmar la 
fe a través de deduccions racionals, fonamentant-se en principis acceptables per a les tres 
grans religions monoteistes (cristianisme, judaisme i islam).

3.1.4 | Al servei de la «primera intenció»
Ramon Llull és un predicador, per sobre de tot. Un teòleg, un missioner, per al qual la 
literatura representa una eina útil a l’hora de comunicar i vendre les seves idees. L’en-
tén com una estratègia de propaganda al servei d’un producte: el cristianisme. Com un 
instrument de persuasió per convèncer millor el receptor o com un recurs per elaborar 
missatges atractius. Per això, també, reflexiona sobre la llengua i planteja qüestions de 
retòrica. La seva escriptura, per tant, esdevé el producte de decisions artístiques cons- 
cients i meditades, no d’un geni espontani. 

L’autor mallorquí distingeix dues «intencions» en les accions humanes: la «primera in-
tenció» és conèixer i estimar Déu; la «segona intenció», el benefici propi. La literatura ha 
d’induir el lector a la «primer intenció». Té finalitat didàctica, per tant.

Això explica l’ús freqüent de la tècnica anomenada «contrafet al diví», consistent a recon-
vertir («contrafer» significa ‘refer’, ‘reescriure’) un gènere profà, aliè a la tradició religio-
sa, en literatura espiritual, substituint-ne el contingut original per un altre de doctrinal. 
L’episodi de la pastora amb el qual s’obre el Llibre de meravelles exemplifica bé el recurs.  

Com Fèlix fo partit de son pare, e fo en un gran boscat-
ge, e hac anat llongament, sí encontrà una asalta pasto-
ressa qui guardava bestiar.                        

–Amiga –dix Fèlix, molt me meravell de vós com tota  
sola estats en est boscatge, en què són moltes males bís-
ties qui porien dar damnatge a vostra persona; e vós no 
havets força que vostres ovelles als llops ne a les males 
bísties defendre poguéssets.

   Dix la pastoressa

–Sènyer, Déus és esperança, companyia i confort de 
mon coratge; e en sa guarda e virtut estic en aquest 
boscatge, car ell ajuda a tots aquells qui en ell se confi-
en; car ha tot poder, e tota saviesa e tota bondat, són-me 
mesa en sa guarda e en sa companyia.

L’erotisme implícit de la 
trobada salta a la vista: 
un viatger ensopega amb 
una jove ben plantada 
(«asalta»), sola al bosc. 
Però Llull l’elimina del 
tot, quan recondueix el 
diàleg cap al motiu, ben 
cast, de la confiança en la 
bondat de Déu i adjudica 
a la pastora una funció 
docent: la seva resposta 
exemplar alliçona Fèlix i, 
amb ell, el lector, al qual 
ja predisposa per rebre 
doctrina. 

A la cançó «Tinc un 
desfici...», la Comtessa 

de Dia trobava a faltar un 
«bell amic, ple dolçors». 

Fèlix s’adreça a la pastora 
dient-li «amiga». Som 

davant un indici de 
l’origen amorós d’aquest 

episodi.

ENTRE TOTS

21. Justifiqueu la 
insistència de Llull en 
l’origen diví de l’«Art»: 
què busca amb aquesta 
estratègia?

L’escena desplega un 
diàleg entre Fèlix, el 
protagonista, i una 

pastora. La situació fa 
pensar, tot i que ara sigui 

prosa, en la pastorel·la 
trobadoresca, que acara 

un cavaller i una noia 
d’extracció humil en una 

conversa amorosa. 
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T 22. Canvia la Verge Maria per la midons dels trobadors en les dues estrofes de sota, exemple 

de la poesia mariana de Llull, i considera si podrien formar part d’una cançó dedicada a una 
dama.

a) A vós, dona verge Santa Maria,                                
dó mon voler, qui es vol enamorar                                     
de vós tant fort, que sens vós no volria                    
en nulla re desirar ni amar;   

b) La dolça Verge vull servir
de mon poder

car say m’ha transmès dolç desir
e bo esper.

23. Compara els dos textos. Identifica el gènere trobadoresc que Llull «contrafà al diví» i 
algun dels motius poètics que Llull en conserva. 

a) Cantaven los aucells l’alba, e desperta’s 
l’Amic qui és l’Alba; e los aucells feniren 
llur cant, e l’amic morí per l’Amat en 
l’alba.

Ramon Llull, Llibre d’Amic e Amat  

b) Bon companyó, canto enllà del portell.
    No dormiu més, que ja sento l’ocell
    que cerca el dia volant pel boscatge.
    Ai, si el gelós us venia a fer ultratge!
                    I adés serà l’alba!

Giraut de Bornelh,  
«Rei gloriós, vera llum, claredat»

Des d’aquesta mateixa òptica, s’entén la crítica de l’escriptor mallorquí a la joglaria, ca-
tegoria genèrica dins la qual Llull engloba joglars i trobadors. Segons l’autor, la poesia (la 
literatura) cal que estigui al servei de la «primera intenció», lloar i beneir Déu, de la qual 
s’ha desviat perquè només parla de «luxúria e de vanitats d’aquest món», tal com s’afirma 
al capítol 118 del Llibre de contemplació en Déu. Llull en reclama una reforma, gràcies a la 
qual escampi la moral cristiana entre les consciències. Renega, doncs, d’una tradició (la 
trobadoresca) que associa al seu passat de pecador i es presenta a si mateix com un «jo-
glar de Déu», personificació d’una «joglaria espiritual». Vegem-ho:

[...] Nós veem que per so que·ls juglars fan e dient, que son contensons e guerres e bara- 
lles enfre·ls prínceps e·ls cavallers e·ls pobles. E per los juglars son dones desmaridades, 
e puncelles corrompudes e ensutzades: e per los juglars son homes altius e ergulloses 
e desconexens e desleyals. 8. Los juglars veem, Sènyer, que de nits van sonant los estru- 
ments per les places e per les carreres, per tal que movent lo coratge de les fembres a 
puteria e que fassen falsia e traicio a lurs marits [...] 9. Los malvats juglars veem, Sènyer, 
esser maldígols e malmescladors enfre un príncep e l’altre, e enfre un baró e altre, e per 
la mala fama que semblen los juglars, e per l’oy e la mala volentat que engenren enfre·ls 
alts barons, per so veem destruir emperis e regnats e comdats e terres, viles e castells.

El desig de transmetre l’«Art» a tothom empeny Llull a adaptar la llengua al receptor 
de l’obra. Si s’adreça als especialistes, teòlegs o doctors universitaris, escriu en llatí, la 
llengua de cultura tradicional. Quan el públic són els «infidels», a qui pretén convertir, 
redacta en àrab. Però per instruir els laics sense gaire formació usa el català. Tracta en 
català els temes fins aleshores reservats al llatí per no limitar la seva obra als clergues.
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E A PROPÒSIT DE LLULL S’HA DIT...
Tot el que va sortir de les mans de Ramon, per molt que sembli una novel·la o un poema, 
en el fons del fons és una trampa oculta per caçar l’incaut lector i embolicar-lo dins de les 
xarxes de l’ensenyança doctrinal o metafísica [...]. Llull se sentia dipositari d’un missat-
ge de salvació que tenia urgència de comunicar i que li cremava a les mans com un tió 
encès. Si usava vehicles expressius que al segle XX cataloguem dintre de les històries de la 
literatura, no era precisament amb cap de les finalitats que als moderns se’ns pot ocórrer 
d’entrada: crear bellesa, passar l’estona agradablement [...], experimentar en la recerca de 
noves formes i continguts.

Lola Badia, «Per una caracterització de la literatura lul·liana» 

«Blanc» o «negre», 
«dolçor o amargor», 
«poma» o «garrofa», 
«rosa» o «romeguera»: 
quines paraules són les 
més belles, segons Llull?

ZOOM?

LLEGIT  I FET

24. Torna a llegir el 
text i destria en dues 
categories diferents les 
conseqüències que es 
deriven de l’ofici de joglar, 
segons Llull.
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3.1.5 | Una visió de conjunt
L’obra literària en català més rellevant de l’autor, deixant de banda el vessant filosòfic i  
científic, comprèn la mística, la narrativa i la poesia biogràfica o mariana, desglossa-
des amb detall a l’esquema del web.  

Per establir una cronologia de l’obra lul·liana, els especialistes analitzen les successives 
etapes de l’«Art», de la qual Llull va elaborar versions diferents durant tota vida, intro-
duint-hi matisos i variants en els conceptes i en els mecanismes per explicar-los. Així, 
divideixen la seva  producció en quatre fases. El Llibre de contemplació en Déu (1272-1274), 
una extensa obra mística amb la qual Llull s’inicia en l’escriptura, se situa dins la pri-
mera, les grans obres narratives a la segona (1274-1289) i els poemes autobiogràfics a la 
tercera (1290-1308).

 

3.1.6 | L’obra narrativa
Igual com Llull tria la llengua de l’obra per raons pràctiques, depenent del destinatari, 
aposta per la narrativa quan vol difondre l’Art de manera més entenedora i entretingu-
da als laics amb pocs estudis. Que hi hagi una «història» capta l’atenció, convida a conti-
nuar  la lectura i a assimilar l’argumentació doctrinal amb més interès que si se’ns oferís 
amb una exposició teòrica àrida i feixuga. 

El Llibre d’Evast e Blanquerna i el Llibre de meravelles (escurçats, el Blanquerna i el Fèlix, 
pel nom dels protagonistes) són dues obres properes al concepte actual de «novel·la»:  
les dues primeres «novel·les» en català. Pels començaments ja en deduïm alguns trets.

BLANQUERNA

En una ciutat se seguí que un dispost jove, 
gentil home, fill d’un noble burgès [...]

Blanquerna narra la vida d’un matrimoni cris-
tià i del seu fill Blanquerna, que passa per tots 
els estadis de la vida religiosa: abat, prior, bis-
be, papa i ermità.

FÈLIX

En tristicia e en llanguiment estava un 
home en estranya terra [...]. Aquest home 
havia un fill qui molt amava, e qui havia 
nom Fèlix, al qual dix aquestes paraules: – 
[...] Ve per lo món, e meravella’t dels hòmens 
perquè cessen d’amar e conèixer Déu

Fèlix, el fill d’aquest home abatut, és enviat 
pel seu pare a conèixer les meravelles del món 
que Déu ha creat i a entendre per què l’home 
oblida Déu. Al llarg del seu viatge, Fèlix inter-
roga gent de tota mena sobre el perquè de les 
coses. Ell pregunta, i cada personatge li respon 
amb un relat. Aquestes narracions s’anome-
nen semblances o exemples, i en el conjunt del 
llibre n’hi ha centenars.

Llull en xifres
280 títols catalogats.

3 llengües d’expressió: català, 
àrab i llatí.

30 anys: edat de l’escriptor 
quan canvia de vida.

3 objectius després del canvi: 
predicar, escriure, fundar 

monestirs.

TIPOLOGIA GÈNERE OBRES

literària mística* Llibre de contemplació en Déu (1274) Enciclopèdia sobre la necessitat de conèixer Déu i 
estimar-lo.

Llibre d’Amic e Amat  
(1276)

Aforismes, d’influència sufí, sobre la relació entre 
l’ésser humà i Déu.

narrativa** Llibre d’Evast i Blanquerna (1283) Inclou el Llibre d’Amic e Amat.

Fèlix o Llibre de les meravelles (1289) Inclou el Llibre de les bèsties.

poesia lírica mariana De culte a la Verge Maria.

poesia biogràfica*** «Lo desconhort» (1295)

«Cant de Ramon» (1300)

* La literatura mística és aquella que s’ocupa dels misteris religiosos. 
** Primeres «novel·les» en català. *** Inaugura aquesta línia poètica a Europa.
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D’altra banda, ambdós llibres contrasten prou com per admetre la comparació detallada a la taula.

                        BLANQUERNA                             FÈLIX

Llull ambienta l’acció «en una ciutat», oblidant el 
bosc, l’espai típic de l’aventura en la matèria de Bre-
tanya. A més, el «jove» de qui es parla és de família 
burgesa. Es tracta d’Evast, el pare del protagonista, 
Blanquerna. En comptes de ser un cavaller, l’«heroi» 
pertany a la burgesia. Tota una novetat en la narrati-
va medieval.

Un pare envia el fill a voltar món perquè conegui 
com s’hi comporten els éssers humans («mera-
vella’t dels hòmens [...]»). El Llibre de meravelles 
narra, doncs, un viatge iniciàtic, o sigui, d’apre-
nentatge, durant el qual Fèlix descobreix la rea-
litat, madura i canvia la visió del món. Com en 
tots els relats de formació, a l’itinerari exterior, 
geogràfic, li’n correspon un altre d’interior, psi-
cològic, que transforma el personatge.

Obra confiada i optimista, on s’aconsegueixen  
les aspiracions de Llull.

Respon a una crisi de Llull després que la  
Universitat de París rebutgés l’«Art». Llibre  
pessimista, desil·lusionat.

Novel·la d’«heroi»: narra la vida exemplar del  
protagonista, Blanquerna.

Novel·la protagonitzada per un «antiheroi»:  
Fèlix és un rodamon, un personatge marginal 
que viatja sol. 

Blanquerna triomfa. Ascendeix dins la jerarquia 
religiosa: esdevé successivament abat a bisbe a 
cardenal a Papa. Des del poder eclesiàstic, domina 
la societat i la reconstrueix segons l’ideal lul·lià.

Fèlix no exerceix cap càrrec important,  
no influeix en la societat ni la transforma. Col-
lecciona experiències que li causen perplexitat, 
que el «meravellen» (d’aquí el títol, Llibre de 
meravelles), és a dir, que el sorprenen per la seva 
incongruència.

Utopia: Blanquerna aconsegueix la reforma moral 
del món sencer. Però l’èxit final és l’abandó dels 
assumptes terrenals (Blanquerna dimiteix: renuncia 
al Papat) per dedicar-se a la vida contemplativa
(d’ermità), el desig que sempre havia tingut Blan-
querna.

Fèlix experimenta el desajust entre l’ideal cristià  
i la realitat.

Llull classifica les diferents opcions de vida cristiana. 
Per ordre de preferència:
1. Vida ermitana. 

2. Vida religiosa. Comporta la castedat com a valor 
fonamental.

3. Vida laica matrimonial. Llull proposa un model de 
matrimoni perfecte: els pares del protagonista, Evast 
i Aloma, que segueixen en tot els preceptes cristians. 

Caràcter enciclopèdic. Durant el viatge, Fèlix 
troba diverses figures (ermitans, filòsofs) que 
l’instrueixen. Entre totes converteixen el llibre  
en un compendi del saber cristià (les «merave-
lles» del títol també fan referència als diversos 
aspectes de la Creació, obra de Déu).

Conté el Llibre d’Amic e Amat, que reuneix 366 versi-
cles molt breus on es parla de la natura com un re-
flex de Déu. Per això, contemplant-la l’ànima s’eleva 
fins al Creador. Per tractar aquest tema, Llull adopta 
l’estil poètic i obscur amb el qual els filòsofs àrabs 
sufís escrivien els seus aforismes (les seves sentèn-
cies), pensant que el lector, atret pel to misteriós del 
missatge, en buscaria la comprensió.

Conté el Llibre de les bèsties, una faula política.
Per mitjà d’una narració amb animals personifi-
cats representant actituds humanes, s’adverteix 
els governants que vigilin de qui s’envolten, per-
què potser els traeixen (com fa la guineu prota-
gonista, Na Renard, amb el Lleó, escollit rei dels 
animals). El Llibre de les bèsties és un «mirall de 
prínceps», nom que reben els tractats de reflexió 
política en la tradició literària. 
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3.2 | Els escriptors religiosos i moralistes del segle xiv
3.2.1 | On hi ha més gent, hi ha més pecats
A partir del segle xii, Europa occidental viu un important creixement urbà. Les ciu-
tats augmenten la seva població, l’activitat comercial i intel·lectual: esdevenen grans nu-
clis de producció i consum, així com d’intercanvi d’idees. La vida, però, s’hi torna més 
complexa que en una comunitat rural, amb una economia menys dinàmica i menor di-
versitat humana. Es plantegen problemes morals nous, de diferents tipus: econòmic 
(és lícit cobrar interessos per un préstec?), relacionats amb els costums de la burgesia 
benestant (els vestits luxosos, l’ús de perfums, els àpats refinats), polítics (com s’ha d’ele-
gir els càrrecs públics?) o domèstics (com ha de tractar l’amo el servei?). On hi ha més 
gent, hi ha més pecats: es necessiten, doncs, coneixements i pautes de comportament 
adaptats a la vida ciutadana. 

En una època de «crisi» (de transformació i canvis) com la descrita, apareixen escrip-
tors, membres de les ordes mendicants, que pretenen influir en la societat, corregir-ne 
actituds i costums per mitjà de la predicació. Així, fan del sermó un instrument d’educa-
ció moral cristiana, quotidià i a l’abast de tothom. 

Al segle xiv i a l’inici del xv, tres autors catalans s’inscriuen en aquesta línia: Francesc 
Eiximenis (franciscà), Vicent Ferrer (dominicà) i Anselm Turmeda (un franciscà con-
vertit després a l’islam), del qual comentem al web l’ «Elogi dels diners», un poema satíric.                 

3.2.2 | Predicació escrita i predicació oral   
Francesc Eiximenis (1327-1409) predica per escrit. Va concebre el Crestià, la seva obra 
més important, com una enciclopèdia cristiana que divulgués entre els fidels laics tota 
la cultura religiosa del moment i els orientés cap a la salvació eterna. Havia de tenir tret-
ze volums. Massa llarg per escriure’l d’un tirada, Eiximenis va acabar-ne quatre: els tres 
primers i el dotzè, que van gaudir d’una gran difusió.

Sant Vicent Ferrer (1350-1419) era un predicador de masses. L’escoltaven multituds allà 
on anava a predicar. S’hi presentava amb la companyia, un grup d’entre dos-cents i cinc-
cents creients que el seguien a tot arreu i que reforçaven el clima de fervor en què pro-
nunciava un sermó que durava fins a sis hores. Aquest frare dominicà teatralitzava els 
seus discursos orals amb recursos histriònics, com la gestualitat vehement o la inter-
pretació de les veus de personatges diversos. 
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FE
T 26. Assenyala un exemple de cada recurs característic de l’oralitat que s’indica al requadre 

en aquest fragment de sermó de Vicent Ferrer.

[...] Jesucrist donarà una nova ordre: «Infern, obre la por-
ta i empassa-te’ls» [als mals cristians]. De sobte, es farà 
una esquerda a la terra, més llarga que d’aquí a Roma i 
en sortirà aquella indescriptible pudor de sofre; sota els 
peus s’obrirà la terra i els xuclarà en cos i ànima. [...] Un 
altre feixot de mals clergues de poble [anirà a l’infern] per-
què no diuen les matines ni les hores, i, si ho fan, «xam, 
xam so d’aram»: ho fan confusament, d’una paraula en 
fan dues, per poc devots, jugadors, concubinaris, caça-
dors. Ooi, quin feixot tan gran d’aquests, via cap a l’infern! 
Un altre feixot de persones superbioses –enteneu-me do-
nes!–, que tot s’ho gasten en vanitats, blanquets, corns, 
etc.; igualment els homes vans, inflats de ciència. Ooh, 
que en serà de gran, aquest feixot, cap a l’infern! Un altre 
feixot d’usurers, etc. [...] Ooi, quin feixot tan gran cap a 
l’infern: xof!, a les calderes!

• onomatopeies
• interjeccions
• comparacions hiperbòliques  
(exagerades)
• exclamacions
• estil directe
• frases emfàtiques (alteren  
l’ordre sintàctic de la frase  
per destacar algun element)
• sufixos connotats (aquí  
amb sentit despectiu)
• repeticions 
• interpel·lacions al receptor  
(el públic que escolta el 
sermó)

 A PROPÒSIT DE

A PROPÒSIT DELS 
ORDES MENDICANTS 
S’HA DIT...
Els ordes mendicants 
(franciscans, dominics, 
agustins i carmelites) es 
van encarregar, amb una 
eficàcia admirable, de la 
instrucció religiosa i civil 
dels laics, de la divulgació 
de la cultura i de la crea-
ció d’aquests nous codis 
de conducta. Es tracta 
d’ordes que instal·len 
els seus monestirs en el 
bell mig de les ciutats, 
que estan diàriament en 
contacte amb els seus 
habitants i que, per tant, 
en coneixen els proble-
mes, les inquietuds i les 
necessitats.     

Xavier Renedo i Sergi 
Gascon, «Introducció», 
dins Francesc Eiximenis, 
Prosa

25. Dedueix de la citació 
la diferència principal 
entre el frare d’aquests 
nous ordes religiosos 
nascuts al segle xiii i el 
monjo tradicional.
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3.3 | L’humanisme

L’humanisme és un moviment de renovació cultural que neix a la Toscana, a Itàlia, cap a la 
segona meitat del segle xiv. Aquest moviment, que donarà pas al Renaixement (el període 
històric que segueix l’edat mitjana), representa una alternativa al pensament medieval. 
Els dos grans impulsors de l’humanisme van ser Dante i Petrarca.

A la Divina comèdia, escrita entre 1304 i 1320, Dante fa que l’escriptor llatí Virgili el guiï 
en un viatge per l’altre món (l’obra narra un recorregut del poeta italià per l’Infern, el 
Purgatori i el Paradís). Al Cant II del llibre, el saluda anomenant-lo «senyor» i «mestre». 
L’homenatge a un autor clàssic (o sigui pagà, fora de la tradició cristiana) suposa un símp-
toma de canvi cultural: just començat el segle xiv, creix a Itàlia una nova sensibilitat que, 
travessant tot el segle xv europeu, desemboca en el Renaixement, al segle xvi.
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FE
T 27.  Argumenta si la posició que trasllueix la citació correspon a la d’un humanista. Atreveix-te 

a endevinar qui n’és l’autor, que hem treballat al llarg de la unitat. Esmenta les característiques 
lingüístiques que t’han ajudat a saber-ho. 

Aristòtil, on te penses que sia? En infern, que ell llegia en les escoles que era un Déu, e anava a 
l’Església e adorava les ídoles, e morí a mala mort.

Les actituds de Francesco Petrarca confirmen l’arribada d’aires nous. Copia manuscrits d’au-
tors antics en els scriptorium dels monestirs, tasca que anticipa l’amor al llibre i el gust per la 
confecció d’una biblioteca particular característics de l’humanisme. Gràcies a aquesta recer-
ca, aprofundeix en els escriptors llatins clàssics i redacta en llatí, imitant-ne els gèneres (els 
diàlegs filosòfics; les epístoles, és a dir, les cartes) i l’estil, un altre tret distintiu del nou movi-
ment. Per això es considera Petrarca el primer intel·lectual modern, el primer humanista.  

A sota, el quadre desglossa les diferències entre les dues mentalitats, contrastant parelles 
de conceptes oposats. 

PENSAMENT MEDIEVAL (S. XII- XIII)                     HUMANISME (S. XIV-XV)

Cristianisme. Considera els autors clàssics 
simples models retòrics, estilístics, no de 
valors o de visió del món. 

Classicisme. Reivindicació de l’antiguitat clàssica. Valoració dels grans autors 
grecollatins, no solament com a models de bona escriptura, sinó pels valors morals. 
Idea que el progrés arrenca amb l’estudi dels textos antics i l’adequada escriptura del 
llatí, que ressorgeix.

Teocentrisme. Déu, centre de la vida humana. Antropocentrisme. L’ésser humà, responsable de la seva vida. Humanitat «autòno-
ma» respecte a Déu.

Gregarisme. L’ésser humà no compta  
com a persona individual, sinó com a membre 
de la comunitat cristiana.

Individualisme. L’individu, criatura lliure, amb identitat i capacitats pròpies. 
Reconeixement de la iniciativa, el talent i la creativitat personals. 

Fe. Revelació, l’explicació del món, inspirada 
per Déu. Respecte per als preceptes que 
l’autoritat religiosa dicta.

Racionalisme. Confiança en la raó humana. Observació, experimentació i anàlisi com 
a mètode per explicar la realitat des de la intel·ligència. En conseqüència, avenços 
científics i tècnics. Canvis en la concepció de l’univers, descobriments geogràfics.

Dogmatisme. Acatament d’una sèrie  
de veritats absolutes, inqüestionables.

Relativisme. Esperit crític.  

Aspiració a la glòria celestial, a la vida eterna 
al costat de Déu.

Aspiració a la glòria terrenal. Desig de fama, de triomf social.

L’existència, un trànsit. Un període  
de sofriment en espera de l’altra vida.  
Els plaers mundanals, un pecat.

L’existència, valuosa en si mateixa.  Atracció per tot allò que el món ofereix: poder, 
bellesa, amor, plaer. Per tant, actituds pragmàtiques, sentit pràctic: la fi justifica els 
mitjans. 

Un sentit: l’oïda. Permet «escoltar» la saviesa 
rebuda dels mestres.

Un sentit: la vista. Permet observar fenòmens dels quals s’extreu nou coneixement  
i la lectura (valoració del llibre, arran de la invenció de la impremta).

El Renaixement és el període 
històric que segueix l’edat 
mitjana i que justament 
s’oposa a l’anterior període 
en tant que es pretén edificar 
una «nova civilització» que 
substitueixi els «segles de 
barbàrie» transcorreguts 
des de la caiguda de l’imperi 
romà.
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3.3.1 | D’Itàlia a la Corona d’Aragó                                                         

Aquesta renovació ideològica troba en la Cancelleria Reial una via d’entrada a les lle-
tres catalanes, juntament amb la cort del rei Alfons el Magnànim (1416-1458) a Nàpols, 
«capital» de la Corona d’Aragó durant més de vint anys. Alfons el Magnànim la converteix 
en un centre cultural on es promocionen les arts, es protegeixen els escriptors i intel·lec-
tuals rellevants del moment, s’afavoreix el contacte amb els humanistes italians i des d’on, 
en definitiva, s’exporta l’humanisme a la nostra literatura.

La Cancelleria era l’organisme administratiu i burocràtic de la Corona d’Aragó. Dit 
d’una altra manera: les «oficines» del regne, que necessitaven tècnics especialistes en la 
redacció de textos. Els funcionaris que hi treballaven escrivien tota classe de documents 
(cartes, instruccions, reglaments, protocols, documentació diplomàtica) en les tres llen-
gües oficials de la Corona: el català, l’aragonès i el llatí, la llengua de comunicació inter-
nacional. Posseïen una important preparació cultural i lingüística, imprescindible per 
a l’exercici de la seva professió, que incloïa el coneixement dels autors clàssics, als quals 
van traduir sovint. No eren simples copistes, sinó intel·lectuals cortesans capaços d’imi-
tar la prosa dels escriptors llatins que admiraven i amb els quals compartien actituds i 
valors. Així segueixen l’estil dels models clàssics a l’hora de redactar en català.

La lectura de dues versions d’una mateixa anècdota il·lustra la novetat que això represen-
ta. Sant Vicent Ferrer la fa servir en un sermó de quaresma el 1423 i Bernat Metge en el 
llibre IV de Lo somni, la seva obra principal. 

En una ciutat era una dona, e per un gran crim fonc sentenciada que morís de fam: 
pens que devia ésser alguna honrada dona. La dona havia una filla, e la filla criava sa 
criatura; e sabent que era sentenciada sa mare, així la feia alletar son fill, e ella con-
servava la llet per a sa mare. E hac gràcia que hi entràs a visitar, sense vianda; e, així, 
conservant la llet, e com era entrada en la presó, dava de mamar a sa mare e buidava-li 
les mamelles, e així dos vegades lo dia, hora de dinar i al vespre. Així la sostenc molts 
dies, e lo jutge deia: «Com se pot fer que no sia morta?». Lo jutge dix: «No pot ésser», e lo 
jutge ho volc veure, e veu que la vella mamava. Plagué-li tant esta pietat, que delliurà 
la mare. Esta era bona filla.

Bé pens que et recorda d’aquella mesquina mare, per crim capital per lo pretor a mort 
condemnada en lo carçre, e per compassió de son executor, per tal que aquí famejant 
morís, reservada; com sa filla, la qual algunes vegades l’entrava a vesitar, jatsia fos ben 
amonestada e sol·licitada ab gran pena per lo dit executor que no li metés dins alguna 
vianda ne res ab què pogués sa vida allongar, no contrastant lo dit manament, veient 
que en altra manera no li podia ajudar, la sostenc ab la llet de les sues mamelles per 
gran temps, entrò que fou sabut per les guardes del dit càrcer, qui publicants açò al dit 
pretor, obtengueren a aquelles per aquesta novitat remissió graciosa.

LL
EG

IT
 I 

FE
T 28. Relaciona cadascuna de les frases amb el concepte de l’humanisme que s’hi relacioni: 

a) «La Terra ja no és el centre de totes les revolucions», Nicolau Copèrnic.
b) «L’home és la mesura de totes les coses», Protàgores d’Abdera.
c) «Siats de natura d’anguila / en quant farets», Bernat Metge. 
    [«Sigueu com l’anguila en tot allò que fareu»] 

d) «Ço que veig crech e del pus no cur», Bernat Metge.  
    [«Crec en el que veig i no em preocupo de la resta»] 

29. Identifica el tòpic literari (d’origen clàssic: té el nom en llatí) present en aquests dos 
versos de Pierre de Ronsard. Associa’l a alguna de les idees humanistes del quadre.

No esperis fins demà, viu ara, tingues seny:
cull des d’avui mateix les roses de la vida.

El català del rei
La llengua de la Cancelleria 

esdevé un model de català ac-
ceptat en tot el nostre territori 

lingüístic des de la segona 
meitat del segle XIV. Com que 
és la llengua dels documents 

oficials, signats pel rei, l’auto-
ritat del monarca li concedeix 

prestigi. D’aquí que la prosa 
cancelleresca s’imiti arreu, 

unificant el català de l’època, 
escrit segons un model comú 

a Mallorca, al Rosselló, a Va-
lència i a Catalunya.

Per narrar la història, 
Sant Vicent Ferrer utilitza 

diverses frases, amb  
abundants coordinades 

copulatives (amb la 
conjunció «e» davant). 

Reprodueix en estil 
directe les paraules del 

jutge, per tal d’aconseguir 
un discurs més viu. 

S’aproxima al llenguatge 
oral, doncs.

Bernat Metge desenvolupa 
el relat per mitjà d’una 
sola oració composta, 

eixamplada amb 
nombroses frases 

subordinades que hi 
introdueixen incisos: 

una sintaxi de «període 
llarg» (oracions llargues), 

amplificada i complexa, 
que imita models llatins. El 
llenguatge és culte i retòric.

Per exemple: hipèrbatons 
(l’ordre estàndard de la 

frase seria: «condemnada 
a mort per lo pretor en lo 
carçre per crim capital»), 

verbs al final de la 
frase, l’abundància de 

construccions passives 
(com les dues anteriors)  
gerundis substantivats.
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3.3.3 |  Lo somni de Bernat Metge i la «valenciana prosa»
L’escriptor barceloní Bernat Metge, 1340-1413, funcionari de la Cancelleria Reial de Bar-
celona que gaudia de la confiança absoluta del rei Joan I, representa millor que cap altre 
autor la introducció de l’humanisme a casa nostra. Per formació (coneixia els autors lla-
tins i els italians moderns), pel seu estil i per certes actituds pròpies del pensament huma-
nístic, com la ironia o la incredulitat. 

Lo somni (1399), la seva obra cabdal, l’escriu des de la presó, on està reclòs acusat com 
altres funcionaris de la Cancelleria de corrupció, d’haver conspirat contra el monarca, 
d’haver-ne causat la inesperada mort i d’haver-ne condemnat l’ànima, perquè no havia 
tingut temps de confessar-se. Metge imagina una conversa amb el rei Joan I, que se li apa-
reix mentre dorm a la presó. El rei l’exculpa i, així, intenta guanyar el perdó del nou rei, 
Martí I l’Humà, per tal que el restitueixi a la Cancelleria. 

Poc temps ha passat que estant en la presó [...], un divendres, entorn mija nit, me venc 
fort gran desig de dormir [...] e convenc-me gitar sobre lo llit. 

Estant així, a mi aparec, un hom de mija estatura, ab reverent cara, vestit de vellut pe-
lós carmesí, sembrat de corones dobles d’aur. [...]

E quan haguí ben remirat, especialment lo desús dit hom de mija estatura, a mi fo vi-
jares que veés lo rei En Joan d’Aragó, de floriosa memòria, que poc temps havia passat 
d’aquesta vida, al qual jo llongament havia servit. E dubtant qui era, espaordí’m terri-
blement. Lladoncs el me dix: 

-Llunya tota paor de tu, car jo són aquell que et penses.

Però la importància de Lo somni recau en el fet de ser la primera mostra de prosa humanís-
tica a Catalunya i a la península, un model que al segle xv trobarà el seu màxim exponent 
en la «valenciana prosa» de Joan Roís de Corella  (apartat 2.3.6 per a la seva obra poètica). 

A la graella, confrontem diferents característiques de l’humanisme amb la manera com 
les reflecteix Metge.

HUMANISME  LO SOMNI

Retorn al gènere  
del diàleg filosòfic  
(obra en forma de  
conversa), d’origen clàssic.

Diàleg filosòfic, inspirat en els de Plató, Ciceró i Petrarca, 
entre l’esperit del rei Joan I i l’autor.

Classicisme. Gust per la  
mitologia grecollatina.

 

A banda de Plató i Ciceró, extreu les referències a Orfeu i 
Tirèsies (dos personatges mitològics que acompanyen Joan I) 
de les Metamorfosis d’Ovidi. 
En la discussió sobre la immortalitat de l’ànima, Metge 
argumenta amb citacions i conceptes dels clàssics.

Escepticisme, racionalisme, 
esperit crític.

En la discussió sobre la immortalitat de l’ànima, Bernat Metge 
fingeix que el rei el convenç. En realitat, dubta que l’ànima 
sobrevisqui el cos: manté una postura escèptica i racionalista. 

Antropocentrisme. L’interès per l’ésser humà ressona en una frase com «Hom són 
així com los altres e cové que seguesca lurs petjades» [«Soc 
humà com els altres i convé que segueixi les seves passes»]. 
S’hi manifesta la mateixa preocupació per la humanitat que 
expressava un famós vers de l’escriptor llatí Terenci: «Soc humà 
i res humà m’és aliè».

Prosa humanista, que  
imita models llatins.

Estil influït pel llatí. Oracions llargues, amb nombrosos incisos  
i subordinades, que calquen l’ordre de la frase llatina (verb al fi-
nal, adjectius davant el nom).
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3.4 |  La polèmica pro i antifeminista
3.4.1 |  Sor Isabel de Villena i el Vita Christi
Isabel de Villena, abadessa del convent de clarisses (monges franciscanes) de la Trinitat a 
València, és escriptora d’una sola obra: el Vita Christi, publicada a finals del segle xv (1497). 
Respecte del gènere, l’obra s’inscriu en una tradició d’obres que narraven la vida de Jesu-
crist i la comentaven (també Eiximenis, franciscà com sor Isabel, n’havia escrit). L’originali-
tat del text de Villena rau en el fet que se centra en les dones que envolten a Crist, revisant la 
seva genealogia femenina, en un exercici de dignificació de les dones. Aquesta dignificació 
de les dones era en realitat el propòsit de l’autora.  

L’obra de Sor Isabel de Villena s’inscriu en la querella de les dones, un moviment inici-
at per Christine de Pisan amb  La ciutat de les Dames, a finals del segle xiv, que reclama 
el dret de les dones a la cultura i l’educació. Aquest moviment s’estendrà al llarg de tota 
l’edat moderna fins al segle xviii. D’aquest moviment participaran moltes figures com 
Lluís Vives, Laura Cereta, Isota Nogarola o Erasme de Rotterdam, entre altres. A la pe-
nínsula les principals representants del moviment són Sor Isabel de Villena, en català, i 
Teresa de Cartagena, en castellà.

El Vita Christi es diferencia de la resta en la rellevància que atorga a les dones. Vol demos-
trar-ne el valor moral, perquè lluny de ser un instrument del diable, ha estat creada per 
Déu, igual que l’home. A continuació, es contraposen les idees més usuals en la literatura 
misògina medieval i la rèplica que reben a l’obra de sor Isabel.

TÒPIC ANTIFEMINISTA VITA CHRISTI

La dona és perversa per culpa de defectes com 
l’egoisme, la falsedat, la crueltat o la mandra.

Isabel de Villena posa èmfasi en la virtut femenina, remarcant qualitats de les do-
nes com la pietat, la compassió, el sacrifici i l’amor a la veritat.

La dona és voluble, inconstant en l’amor. Destaca els passatges de l’Evangeli que mostren la fermesa femenina. Reivindica la 
fidelitat de les dones, sobretot de Maria Magdalena, a Jesús enfront de la covardia 
dels deixebles masculins, que l’abandonen a la seva sort. 

La dona és una criatura diabòlica, l’eina més 
útil del dimoni. Eva, que escolta la serp i tempta 
Adam, en simbolitza la natura maligna.

Proposa la Verge Maria com a model femení de bondat. Compensa el pecat d’Eva, ja 
que gràcies a ella, que ha portat Jesús al món, comença la salvació de la humanitat. 

Revisa la figura d’Eva: la presenta com una pobra dona que hauria pecat per igno-
rància, no per maldat congènita.

Confecció d’una llista de víctimes dels enganys 
femenins.

Elabora un inventari de dones virtuoses.

Fa notar la predilecció de Jesús per les dones: s’apareix primer a elles quan ressus-
cita i, així, els atorga el privilegi de ser elles qui comuniquin la notícia.

Així doncs, Isabel de Villena participa en el debat literari sobre la condició femenina 
encetat a partir del segle xiii, quan una sèrie d’obres que es burlen de les dones motiven 
la redacció d’altres escrits que n’exalten les qualitats com a resposta. És el cas de  La ciutat 
de les dames, que la francesa Christine de Pisan escriu per rebatre els atacs misògins d’un 
escriptor del segle xiii també francès, Jean de Meung.

LLEGIT I FET

30. Identifica el canvi de 
concepció que suposa la 
presentació que Sor Isa-
bel de Villena fa d’Eva. 

E lo Senyor, veent aquella 
dona qui ell tan marave-
llosament havia formada 
de les sues pròpries 
mans sens mitjà d’home 
ni de dona…[…] ab gran 
amor, dix-li: 

—Veniu, venerable mare, 
per mi molt amada; 
acostau-vos a mi e sereu 
coronada segons mereix 
vostra virtuosa peni-
tència, car ja són fiides 
les vostres dolors. Ja lo 
vostre pecat és remés e 
perdonat. [...] E vull que 
vós siau tenguda en gran 
reverència e devoció, per 
hòmens e dones, com a 
mare singular de tots.

A
 P

R
O

PÒ
SI

T 
D

E A PROPÒSIT D’ISABEL DE VILLENA S’HA DIT...
Abundància de detalls quotidians i domèstics, referència a feines pròpies de les dones de 
l’època, les confiències en els moments d’intimitat entre elles, emocions i afectes. Totes 
aquestes coses haurien existit en el Vita Christi pel simple fet de ser sor Isabel una dona.
                     Joan Fuster, «Jaume Roig i sor Isabel de Villena», dins Obres completes

31. Valoreu fins a quin punt Joan Fuster té raó: els motius enumerats revelen per força una 
identitat femenina o els podríem trobar igual en una ploma masculina? Pensar que, si s’ex-
pressen sentiments o es parla de la casa i la roba, tenim un text d’autoria femenina significa 
interpretar l’obra des dels prejudicis masculins? 
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3.4.2. Sor Isabel de Villena i Jaume Roig
A

 P
R

O
PÒ

SI
T 

D
E A PROPÒSIT D’ISABEL DE VILLENA I JAUME ROIG S’HA DIT...

Però, ¿no seria el Vita Christi [...] una rèplica immediata al mateix Espill de Jaume Roig? [...] 
hi ha un fet, documentalment provat, que no pot ser desatès: la llarga i sostinguda relació 
personal que lligava els dos escriptors de què parlem [...] 

 Joan Fuster, «Jaume Roig i Sor Isabel de Villena», dins Obres completes

Suposant que la hipòtesi fos certa, l’Espill o Llibre de les dones, de Roig, hauria provocat la 
defensa de la dona que fa sor Isabel per tractar-se d’una denúncia i una condemna radi-
cals del gènere femení. El llibre de Jaume Roig es presenta com un text moral, amb fina-
litat didàctica: alliçonar els joves inexperts perquè evitin les dones, les rebutgin i optin 
per una vida casta i virtuosa. 

                                                      la deshonesta
                                                      e viciosa,
                                                      tan perillosa 
                                                      amor [...]                

Per la seva banda, Jaume Roig (?-1478), nascut a València, és un clar representant de la 
nova classe social que pren posicions en aquesta època: la burgesia. Metge i lloctinent 
del rei Alfons el Magnànim. A l’Espill, pretén oferir una visió realista del món segons la 
perspectiva burgesa.  Escrit amb la intenció de dividir i de fer una sàtira contra les dones, 
encadena tots els motius misògins de l’edat mitjana, alguns compartits per l’Església 
cristiana, com la idea que el pecat entra al món per culpa de la primera dona (Eva) i que 
les dones, en conseqüència, personifiquen la temptació i el mal. Només en salva dues: la 
Verge Maria, a qui lloa, i la seva dona.  

L’Espill se situa dins una tradició narrativa (en prosa o en vers) precedent, integrada per 
obres medievals anteriors al segle xv, que es proposen fer riure el lector. En són un exem-
ple el Decameró, l’obra més cèlebre de l’escriptor italià Giovanni Boccaccio (juntament 
amb Dante i Petrarca, un dels precursors de l’humanisme) i els fabliaux. Malgrat dife-
rències evidents (per exemple, l’absència de moralisme i d’antifeminisme dels fabliaux), 
les semblances són significatives:

DECAMERÓ FABLIAUX ESPILL

Recull de cent històries explicades per deu 
joves (nois i noies) durant deu dies

Contes en vers francesos, escrits  
entre els segles XII i XIV

Narració en vers, escrita  
en tetrasíl·labs apariats

La literatura ha de divertir, ha de 
proporcionar plaer a qui llegeix.

Aspiren a entretenir. Els crítics francesos els 
defineixen com a «contes per riure en vers».

Relat en versos «facecials», segons l’autor. 
És a dir, amb voluntat de divertir.

Humor constant. Comicitat. Força escenes de to còmic.

Erotisme. L’erotisme és el tema predominant. Caràcter sexual de moltes escenes.

L’«engany», motiu recurrent (reiterat, repetit).  Les dones ensarronen a tort i a dret.

Aparició de religiosos depravats i monges 
lascives com a personatges còmics.

La beguina (dona laica, però que porta una 
vida religiosa) amb qui pensava casar-se 
el narrador protagonista s’entén amb un 

capellà. 

Elements còmics de la cultura popular: 
personatges nus o deformats, cadàvers 
divertits; renecs, insults, malediccions  

i expressions grolleres.

Ús de les patacades, l’obscenitat  
i l’escatologia (referències als excrements  

i la brutícia) com a recurs humorístic.
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4.1 |  L’origen de la narrativa europea
4.1.1 |  Les tres matèries 
A la segona meitat de segle xii, la narrativa europea del moment es classifica en tres 
grups temàtics o «matèries»:

 ● La Matèria de Roma aplega les traduccions d’episodis mitològics o històrics de l’anti-
guitat clàssica. Així, el Roman de Troie narra diferents esdeveniments de la guerra de 
Troia; el Roman d’Alexandre, les conquestes i proeses d’Alexandre Magne. Són adap-
tacions: la història grega o romana s’emmotlla a l’univers medieval. Per exemple, els 
herois grecs i romans (Alexandre, Aquil·les, Enees, Juli Cèsar) es presenten com a cava-
llers, s’hi descriuen tornejos i s’hi introdueixen motius de la fin’amors.

 ● La Matèria de França (o cicle carolingi) està formada per poemes èpics, les cançons 
de gesta centrades en l’emperador franc Carlemany i els seus cavallers.

 ● La Matèria de Bretanya (o cicle artúric) integra les històries que giren entorn del rei 
Artur, Camelot i la Taula Rodona. Tant els lais (contes de procedència oral recitats pels 
joglars bretons amb música) com les novel·les, combinen les aventures cavalleresques 
amb l’amor cortès. Maria de França i Chrétien de Troyes en són els autors clau. 

Tots aquests primers relats s’escriuen en francès i en vers, la forma d’expressió literària 
de la narrativa en els seus orígens. Després, a mitjan segle xiii, la Matèria de Bretanya 
substituirà el vers per la prosa.

La literatura catalana no conserva cap cançó de gesta escrita, a diferència de la francesa  
–La chanson de Roland– i la castellana –El poema del Mío Cid–. Ens consta que n’han exis-
tit, perquè n’hi ha fragments prosificats (transcrits en prosa) dins les quatre grans cròni-
ques. Pel que fa a la Matèria de Bretanya, hi ha una novel·la anònima, Blandín de Cornua-
lla, escrita en occità amb catalanismes.

4.1.2 |  De l’èpica a la narrativa artúrica
La cançó de Roland, la cançó de gesta francesa més antiga (finals del segle xi), relata la ba-
talla de Roncesvalls (778), en la qual la rereguarda de l’exèrcit de Carlemany va patir una 
derrota quan es retirava després d’assetjar Saragossa sense èxit. Per la seva banda, «Guige-
mar», un dels lais orals que l’escriptora francesa Maria de França posa per escrit al segle 
xii, narra la història del cavaller el nom del qual dona títol al conte.  

Comparar-ne dos fragments servirà per establir la distància que separa dues tradicions 
narratives: la gesta èpica i l’aventura artúrica.

Des d’un costat l’arquebisbe Turpí
broca el cavall i puja dalt d’un cim.
Convoca els francs i aquest sermó els ha dit
«Carles [Carlemany], senyors, ens ha deixat aquí;
pel nostre rei sens dubte hem de morir.
La cristiandat us toca sostenir!
Tindreu batalla, ja ho heu tots presumit                 
car amb els ulls veieu els sarraïns».

La cançó de Roland,  

«Abans mateix de la batalla», v. 1124-11

L’aventura 
cavalleresca

La literatura centrada 
en la figura del cavaller, 

ja sigui ficció o crònica 
històrica. Comparem 

l’èpica (les cançons 
de gesta medievals), 

els relats artúrics 
(ambientats en el món 

mític del rei Artur), 
que introdueixen 

l’amor i la màgia en 
les aventures i la 

novel·la cavalleresca, un 
tipus de narració més 

realista, representat pel 
Tirant lo Blanc. Sense 
oblidar les Cròniques, 
obres d’història però 

que presenten els reis 
de la Corona d’Aragó 

com si fossin herois 
literaris  i els seus fets 
d’armes com a proeses 

cavalleresques.

4

1. L’heroi combat:
 • per l’amor d’una dama, com veiem 
al text. L’amor suposa la gran novetat 
dels lais i les novel·les de cavalleries 
respecte de l’èpica.
 • per honor, fama i prestigi personal. 
Sentit individual de la lluita. A l’inici 
del conte, Guigemar «se n’anà a 
Flandes a la recerca de fama: sempre 
hi havia batalles i guerra».
 •per gust pel misteri i l’aventura.

2. Final feliç. L’aventura sol acabar 
bé per als protagonistes, com aquí 
per a Guigemar i la seva «amiga».
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Senyors –crida–, ara escolteu-me! Aquí he reconegut la 
meva amiga, que em pensava haver perdut. Prego i reque-
reixo Meriaduc que em faci mercè de tornar-me-la! Seré el 
seu home ligi i el serviré durant dos o tres anys amb cent 
cavallers o amb més.

Li contesta Meriaduc:

–Guigemar, bon amic, no estic tan desprotegit ni tan ne-
cessitat per cap guerra perquè m’hàgiu de fer aquesta re-
questa. Jo l’he trobada i me la quedaré. I la defensaré con-
tra vós!

En sentir aquestes paraules, Guigemar ordena a la seva 
gent que munti a cavall de seguida i surt d’aquell lloc, des-
prés de desafiar Meriaduc.[...] L’endemà es lleven de bon 
matí, s’armen a l’alberg mateix i surten de la ciutat fent un 
gran brogit. Guigemar va primer, els condueix. Arriben al 
castell, l’assalten. Però era fort i fracassen. Guigemar as-
setja la ciutat: no se’n tornarà fins que no l’haurà presa. Li 
ha crescut tant el nombre d’amics i gent, que redueix per 
la fam tots els de dins. Destrueix després i pren el castell,  
i en mata el senyor. I un Guigemar exultant s’enduu la seva 
amiga. Ja s’ha acabat el suplici.

Maria de França, «Guigemar» 

Les quatre diferències que es dedueixen de l’anàlisi dels textos s’han de completar amb els 
trets que no s’hi reflecteixen però que també defineixen cada gènere:

ÈPICA. CANÇONS DE GESTA       

(La chanson de Roland)                                                                     
NARRATIVA ARTÚRICA. LAIS, ROMAN COURTOIS

   («Guigemar»)

5. Es lluita en un lloc real, en una geo-
grafia coneguda. A La chanson de Roland, 

Roncesvalls (al Pirineu navarrès).

5. L’aventura exigeix el canvi freqüent d’escena-
ri, mobilitat que remarca la llibertat de l’heroi. 
Sovint, l’espai és màgic (el bosc o un castell 

encantat, per exemple).

6. Hi ha una base històrica, encara que 
alterada per la llegenda i la imaginació. 
La derrota de l’exèrcit carolingi és un fet 
històric, però no va combatre contra els 

àrabs, sinó contra els bascos.

6. Ficció pura, allunyada de la història.

7. Absència d’elements meravellosos.

7. Presència del component sobrenatural, pro-
vinent de la mitologia i el folklore celta. A «Gui-
gemar», uns nusos que no es desfan, una cér-

vola blanca que parla i maleeix el protagonista o 
una nau que navega sola, sense tripulació.

1. L’heroi s’enfronta als infidels (els 
«sarraïns») per fidelitat al seu senyor, 
en compliment del seu deure feudal 
com a vassall i per defensar Déu. 
Caràcter col·lectiu d’una lluita que 
defensa la religió i la nació pròpies.

2. Final tràgic de l’heroi, a qui gairebé 
sempre espera la mort. El «sermó» 
amb el qual l’arquebisbe encoratja els 
soldats francs ja ho anticipa: «sens 
dubte hem de morir». Dit i fet: Roland 
mor en la batalla.

3. To solemne, greu. L’arenga de 
l’arquebisbe, plena de conceptes 
transcendents («rei», «cristiandat», 
obligació, sacrifici, mort), deixa clar 
que hi ha en joc l’honor, la fe cristiana 
i la vida.

4. Versos decasíl·labs assonants    
(decasíl·lab èpic).

LLETRES I ART

32. Decideix si «God 
speed» («Bona sort»), 
obra del pintor anglès 
Edmund Blair Leighton, 
il·lustraria millor l’edició 
d’una cançó de gesta 
o d’una narració de la 
Matèria de Bretanya (lai, 
novel·la de cavalleria). Per 
argumentar la resposta, 
recorda el contingut de 
l’apartat 4.1.2.

3. To més alegre, festiu. Fins i tot a l’hora 
d’entrar al combat, el dramatisme hi és absent. 
El text està lliure de referències al destí tràgic 
de l’heroi, a la immolació en nom d’un doble 
vassallatge: a Carlemany i a Déu.

4. Versos octosíl·labs apariats de rima consonant 
(n’hem llegit una versió moderna en prosa). 
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4.2 |  La literatura històrica: les cròniques i les epístoles
4.2.1 |  Història contemporània
Les primeres obres historiogràfiques de l’edat mitjana són en llatí (les cròniques lla-
tines). Des de la segona meitat del segle xiii, ja es redacten en llengua vulgar. Així, a par-
tir d’aquesta data i durant el segle xiv, s’escriuen en català quatre llibres d’història que 
també posseeixen valor literari: les cròniques de Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Mun-
taner i Pere III el Cerimoniós. Per l’esquema adjunt s’aprecia que, entre totes, historien 
dos segles llargs i el regnat de vuit monarques, el període d’apogeu de la Corona d’Aragó, 
que s’expandeix pel Mediterrani. I, segons les dates aproximades de redacció, observem 
que les dues primeres són contemporànies dels trobadors i de Ramon Llull.

Alfons I
el Cast

Pere I el
Catòlic

Jaume I
el Conqueridor

Pere II
el Gran

Alfons II
el Franc

Jaume II
el Just

Alfons III
el Benigne

Pere III
el Cerimoniós

1162 1196 1213 1276 1285 1291 1327 1336-1387

Llibre dels feits (1244- 1276), 
de Jaume I

  Crònica (1283-1288), de Bernat Desclot              

            Crònica (1325-1238), de Ramon Muntaner

     Crònica de Pere III

Les cròniques narren fets contemporanis als autors (o no gaire anteriors). Els autors so-
vint n’han estat testimonis, cosa que atorga credibilitat al relat: Jaume I converteix la seva 
crònica en unes memòries: el Llibre dels feits esdevé la primera autobiografia d’un rei eu-
ropeu medieval. Bernat Desclot se centra sobretot en Pere II, a qui va conèixer. Ramon 
Muntaner parla del temps i dels esdeveniments que va viure (per exemple, va participar 
en l’expedició catalana a Orient, que culmina amb la conquesta dels ducats d’Atenes i Neo-
pàtria, a Grècia). La crònica de Pere III cobreix el seu regnat i el del seu pare.

4.2.2 |  Una eina de propaganda amb intencionalitat pedagògica
La intencionalitat política de les cròniques resulta evident. La finalitat no és la confecció 
d’un llibre d’història tal com l’entenem avui, sinó la propaganda: els reis van utilitzar-les 
per glorificar i justificar el seu govern. Per amarar-se d’esperit cavalleresc, agafen com 
a model la tradició èpica (cançons de gesta) i artúrica (roman courtois, novel·les de cava-
lleria). Per això hi domina el to heroic: 

Bernat Desclot, per exemple, exalta Pere II el Gran presentant-lo com un heroi de novel-
la de cavalleries, el millor dels cavallers: «Jo, barons, no soc més que un cavaller», assegu-
ra el mateix rei. A la crònica de Muntaner, l’«eximpli de la mata de jonc» demostra com 
el patriotisme, la defensa de la monarquia i la lleialtat a la Corona d’Aragó omplen l’obra:

E si negun me demana: –En Muntaner, 
¿quin és l’eximpli de la mata de jonc?–, 
jo li responc que la mata ha aquella for-
ça que, si tota la mata lligats amb una 
corda ben forts, e tota la volets arrencar 
ensems, dic-vos que deu hòmens, per bé 
que tiren, no l’arrencaran, ne encara com 
gaire més s’hi prenguessin; e si en llevats 
la corda, de jonc en jonc la trencarà tota 
un fadrí de vuit anys, que un sol jonc no 
hi romandrà. 

L’oralitat també és característica de les 
cròniques, destinades a una lectura 

col·lectiva i pública (algú llegeix i 
un grup escolta), no pas individual 

i privada. Al text de «la mata de 
jonc», aquesta comunicació directa 

amb l’auditori es nota quan un oient 
interpel·la Muntaner. 

Una altra marca d’oralitat, escampada 
arreu de la crònica, és la interrogació 

«Què us diré?», una fórmula dels 
joglars típica de les cançons de gesta.

La unió fa la força.
Muntaner aconsella 
als tres reis del casal 
catalanoaragonès (el d’Aragó, 
el de Mallorca i el de Sicília) 
que es mantinguin units, 
perquè la fidelitat mútua els 
farà forts, com una «mata 
de jonc» que no es pot 
arrencar sencera. En canvi, les 
divisions internes els tornen 
vulnerables, fràgils com els 
joncs d’un en un.
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Quan parlàvem de l’obra narrativa de Ramon Llull (apartat 3.1.7), ens referíem al Llibre de 
les bèsties com un exemple de «mirall de prínceps», de tractat sobre el bon govern. Les crò-
niques també en són una mica, perquè entenen que registrar el passat és útil com a model 
per al present. També responen, doncs, a una voluntat didàctica. 

Per aconseguir aquest doble objectiu propagandístic i pedagògic, les cròniques fan ser-
vir tècniques narratives. Ja hem comentat l’esperit cavalleresc dels reis i l’aire èpic dels 
seus fets d’armes. A més, descriuen moments de la intimitat dels protagonistes, buscant 
la complicitat del lector amb aquest vessant humà. O utilitzen recursos d’estil extrets de 
la tradició literària (cas del «què us diré?) i motius del folklore popular, com exemplifica 
l’activitat proposada al lateral.  

4.2.3 |  Les epístoles de les reines
Les reines de la Corona catalanoaragonesa, com Maria de Castella, Violant de Bar, Mar-
garida de Prades o Maria de Luna van ser en moltes ocasions les lloctinentes dels seus 
esposos i van exercir com a reines gestionant el poder. Van usar les epístoles com a mitjà 
d’expressió per comunicar-se, informar-se i ordenar. Totes aquestes epístoles formen part 
de la creació literària d’aquest període, pertanyen a la Cancelleria Real i ens ofereixen una 
visió dels fets polítics diferent de la de les cròniques, de les quals constitueixen el seu re-
vers. En bona part d’elles se’ns mostra la gestió quotidiana del poder i els seus problemes 
que, sense els filtres que imposa la crònica oficial, ens ofereixen una altra perspectiva dels 
fets que, en moltes ocasions, són contemporanis de les cròniques.

La veu de les reines també deixa constància d’altres preocupacions socials o culturals. 
Entre aquests epistolaris, destaca el de la reina Violant de Bar, un dels més complets (al 
costat de Joan I constituïren una de les parelles reals més fermament interessades en la 
cultura i en la seva cort es va donar acolliment a artistes i joglars i joglaresses). A través 
d’aquest epistolari es va introduir part de la cultura i art francès. 

Les epístoles de la reina Maria de Castella, lloctinenta durant vint-i-cinc anys i que va cri-
ar la que seria Sor Isabel de Villena, resulten molt interessants pel que fa a la gestió i les 
maneres de govern de la reina. A l’epístola següent, la reina ha convocat corts i es dirigeix 
a l’abat de Montserrat per exigir-li que hi acudeixi. La carta deixa clar el tracte de la reina 
amb els súbdits dels diferents territoris que governa amb fermesa i justícia. 

Venerable Abat, l’altre dia vos escrivim que, sense esperar el termini assignat a Corts 
per nos convocada als Catalans, vinguesseu a nos per les raons en nostra lletra contin-
gudes. E nos meravellam com no sou vengut, per això us pregam e encarregam que, de 
seguida, vingats a nos sense dilació [...]. Abans del XV del present mes, Déu volent, se-
rem a Traiguera per celebrar les Corts als valencians, als quals havem restret e abreu-
jat el termini tant com havem pogut. Car als catalans els havem hagut de donar termi-
ni de XXVII [...]. D’Aragó havem bon sentiment e estem en esperança que per ventura 
sense celebració de corts o almenys amb aquelles faran tot ço que pusguen per servei 
e subvenció del dit senyor rei.

En una altra epístola, la reina dicta ordre de fer fora els alcavots de Tortosa perseguint  
el negoci de la prostitució a la ciutat:

[...] manam a vosaltres e a cadascun de vos sens esperança de vénia que tots e qualse-
vol alcaot vagabund e altres malvades persones que fembres tenguen en aquest o altre 
damnat guany [...] prengats e presos e ben guardats e lliureu quan seran requests al 
batlle General Galceran de Requesens. Com nos commutant la pena dels assots hajam 
ordenat servesquen e purguen llurs culpes per a cert temps en la sua galera. 

E guardats vos açò, ni recusets ni dilatets a fer-ne execució.  Maria de Castella

Montserrat Toldrà Parés, La reina Maria, dona d’Alfons el Magnànim: vida i obra de govern 1401-1458

LLETRES I CINEMA 
ENTRE TOTS

32. Projecteu a l’aula 
l’escena de l’engendra-
ment del rei Artur al film 
Excalibur, del director  
anglès John Boorman. 
Compareu-la amb la 
narració que fa Muntaner 
de l’engendrament de 
Jaume I el Conqueridor, 
al web.
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4.3 |  La novel·la cavalleresca: Tirant lo blanc i Curial e Güelfa
4.3.1 |  Novel·la de cavalleries i novel·la cavalleresca
La contribució de la literatura catalana a la narrativa centrada en les aventures d’un cava-
ller arriba al segle xv de la mà de dues novel·les molt originals:

 ●  Curial e Güelfa, una obra anònima de mitjan segle xv. Curial articula una trama d’as-
censió social: Güelfa, una dama de l’alta noblesa s’enamora de Curial, un cavaller de 
baixa condició, i li sufraga les despeses de la seva formació cavalleresca en secret. Així 
doncs, des d’uns orígens humils, Curial remunta fins a una posició elevada per mèrits 
propis, gràcies a l’amor i als seus fets d’armes.

 ● Tirant lo Blanc, escrit per l’autor valencià Joanot Martorell a la segona meitat del ma-
teix segle. El Tirant ressegueix la vida militar i sentimental del cavaller protagonista, 
un jove noble bretó, que només lluita a títol individual a la primera part de la novel·la 
(Tirant a Anglaterra), ja que després serveix l’imperi grec com a cap de l’exèrcit de 
l’emperador, que es defensa de la invasió àrab. Després d’una successió d’aventures,  
que el porta a recórrer Anglaterra (on és armat cavaller i assoeleix certa fama en les 
lluites cortesanes), Sicília, Rodes (on és nomenat almirall en les batalles navals), Cons-
tantinoble (on  esdevé cabdill victoriós en la batalla contra els turcs i on s’enamora de 
la princesa Carmesina i es produeixen situacions picants, tractades amb força sentit 
de l’humor), Tunísia (on naufraga i conquereix part del nord d’Àfrica, convertint mol-
ta gent al cristianisme) i Constantinoble de nou, Tirant acaba sent considerat el millor 
cavaller, és nomenat Cèsar de l’Imperi i es casa amb Carmesina. A causa d’una pul-
monia, Tirant emmalaltirà i morirà. Al seu torn, Carmesina també mor de pena, i són 
enterrats junts.

Per distingir les característiques narratives del Curial e Güelfa i del Tirant lo Blanc els 
especialistes oposen «novel·la de cavalleries» (o «llibre de cavalleries») a «novel·la cava-
lleresca». 

La primera denominació engloba la Matèria de Bretanya (el roman courtois de Chrétien 
de Troyes i les novel·les artúriques posteriors), així com els llibres de cavalleries caste-
llans, que en conserven les tres característiques consignades a la taula. La segona designa 
el tipus de narració que representen el Curial, i el Tirant, relats que s’allunyen de la tradi-
ció artúrica, tal com la graella també exemplifica.

 

NOVEL·LA O LLIBRE DE CAVALLERIES

(Matèria de Bretanya  
i llibres de cavalleries castellans)

NOVEL·LA CAVALLERESCA

(Curial i Tirant)

Situen l’acció en un passat remot.  
A més, les indicacions temporals 
resulten molt imprecises.

Situen l’acció en l’època contemporània al moment 
d’escriptura o bé en un passat recent.

El Tirant: l’acció de la novel·la s’inicia el 1450,  
es comença a escriure el 1460, es publica el 1490.

Ambienten la història en terres llunyanes  
i exòtiques, sovint inexistents.

La geografia és real, coneguda i pròxima.

Els escenaris del Tirant són Anglaterra i el Mediterrani 
(Sicília, Rodes, Constantinoble, nord d’Àfrica).

Presència del component meravellós 
(bruixeria, dracs, ogres, fades, castells 
encantats, objectes i animals màgics, 
gegants, nans...).

Absència d’elements fantàstics.

Durant l’estada a Anglaterra, Tirant lluita amb un 
alà (un gos de caça). En una novel·la de cavalleries, 
l’enfrontament hauria estat entre el cavaller i un drac. 
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NOVEL·LA O LLIBRE DE CAVALLERIES

(Matèria de Bretanya  
i llibres de cavalleries castellans)

NOVEL·LA CAVALLERESCA

(Curial i Tirant)

Situen l’acció en un passat remot.  
A més, les indicacions temporals 
resulten molt imprecises.

Situen l’acció en l’època contemporània al moment 
d’escriptura o bé en un passat recent.

El Tirant: l’acció de la novel·la s’inicia el 1450,  
es comença a escriure el 1460, es publica el 1490.

Ambienten la història en terres llunyanes  
i exòtiques, sovint inexistents.

La geografia és real, coneguda i pròxima.

Els escenaris del Tirant són Anglaterra i el Mediterrani 
(Sicília, Rodes, Constantinoble, nord d’Àfrica).

Presència del component meravellós 
(bruixeria, dracs, ogres, fades, castells 
encantats, objectes i animals màgics, 
gegants, nans...).

Absència d’elements fantàstics.

Durant l’estada a Anglaterra, Tirant lluita amb un 
alà (un gos de caça). En una novel·la de cavalleries, 
l’enfrontament hauria estat entre el cavaller i un drac. 

4.3.2 |  La «modernitat» del Tirant                      
El  poeta i filòleg espanyol Dámaso Alonso va considerar el Tirant com «la primera no-
vel·la moderna europea». De fet, molts crítics literaris acostumen a parlar de la «moder-
nitat» del Tirant, en comparació amb la narrativa artúrica precedent. Per avalar aquesta 
opinió, n’esmenten el realisme, la sexualitat explícita, l’humor, la psicologia complexa 
dels personatges i les alteracions temporals. Tot seguit ho analitzem.
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E A PROPÒSIT DEL TIRANT S’HA DIT...
Entre los muchos atributos del Tirant lo Blanc el que más admiro es su ambición. Esa volun-
tad decidida de recrearlo todo, de contarlo todo, desde lo más infinitamente pequeño hasta 
lo más desmesuradamente grande que la mirada, la imaginación y el deseo de los humanos 
pueda abarcar […]. Es la novela total. Novela de cavalleria fantástica, histórica, social, erótica, 
psicológica: todas esas cosas a la vez y ninguna de ellas exclusivamente.

                                             Mario Vargas Llosa, Carta de batalla por Tirant lo Blanc

33. Expliqueu el sentit del terme novel·la total, amb el qual Vargas Llosa defineix el Tirant.

El realisme
Amb l’ajut de dues «batalles a ultrança» (duels a mort) que Tirant manté a la cort reial 
d’Anglaterra, concretarem una mica més en què consisteix el realisme de la novel·la. Una 
enfronta Tirant amb un cavaller francès, el senyor de Vilesermes. A l’altra es desafia amb 
Tomàs de Muntalbà, que en fa dos com ell (Tirant tot just li arriba «a la cinta»,  la cintura). 

Fixem-nos que, d’entrada, aquests combats ja es plantegen de forma versemblant: Tirant 
lluita contra un sol cavaller, a diferència dels herois en els llibres de cavalleries, capaços 
de liquidar ells sols un exèrcit enemic sencer.

L’u anà devers l’altre com a hòmens rabiosos [...] Com fo-
ren prop l’u de l’latre, lo cavaller francès [el senyor de 
Vilsermes] tirà gran colp a Tirant pel mig del cap, e aquell 
rebaté-lo-hi e contrapassà, e de revés donà-li un colp so-
bre l’orella, e tant com ne pres tant li’n féu caure sobre lo 
muscle; quasi lo cervell li paria. L’altre donà a Tirant en-
mig de la cuixa, que un gran palm badava la coltellada. E 
torna-li’n tan prest a donar altra en lo braç esquerre que 
fins a l’os li aplegà.

  Tirant lo Blanc, cap. 67

E Tirant té aquesta virtut, que no es pot perdre jamés per 
alè, que li dura tant com vol; e l’altre cavaller [Tomàs de 
Muntalbà] així com era gran e gros, tenia molt poc alè e 
moltes voltes li fallia; e reposava’s sobre l’atxa per reco-
brar l’alè. Tirant conegué lo defalt que l’altre tenia e no el 
deixava reposar perquè es cansàs, e l’altra perquè es des-
sagnàs [...].

   Tirant lo Blanc, cap. 82

Als llibres de cavalleries, 
els herois sovint eren 
invulnerables. En canvi 
el senyor de Vilesermes 
fereix Tirant a la cuixa 
i al braç esquerre i el 
nostre cavaller sagna com 
qualsevol mortal. I amb 
tota lògica, després de 
la lluita Tirant es troba 
escruixit i malalt per culpa 
de les ferides rebudes.

Tirant tampoc no és 
invencible ni posseeix una 
força exagerada, El seu 
adversari en aquest duel 
el supera en força física, 
«gran e gros» com és. 
Per això mateix, però, es 
cansa aviat, mentre que 
Tirant resisteix molt més 
(mai no li falta l’aire, la 
respiració). 

També és observador: 
reconeix els punts dèbils 
del rival. I intel·ligent 
(mou Tomàs de Muntalbà 
perquè es cansi abans i 
es dessagni ràpid per les 
ferides).

Tirant a el Quixot 
Al capítol VI de la primera 
part d’El Quixot, Cervantes fa 
un famós elogi del Tirant, al 
qual jutja «el mejor libro del 
mundo», perquè

[...] aquí comen los 
caballeros, y duermen, y 
mueren en sus camas, y 
hacen testamento antes de su 
muerte, con estas cosas de 
que todos los demás libros 
de este genero carecen. 

Cervantes en valora, doncs, 
el realisme: en comptes que 
herois gairebé sobrehumans 
protagonitzin la història, 
Martorell opta per cavallers 
que necessiten menjar i 
dormir com tothom o que, 
també com les persones 
corrents, moren al llit amb 
el testament fet. Gràcies a 
una acció creïble, el Tirant 
se salva de la foguera on el 
capellà i el barber del poble 
cremen els llibres que han 
tornat boig Don Quixot.
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FE
T 34. Imagina quin personatge seria Tomàs de Muntalbà en una novel·la de cavalleries, 

segons els trets físics que n’hem vist. Pensa si aquest combat en recorda algun altre de la 
Bíblia. 
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La sexualitat explícita i l’humor
A Constantinoble, el joc sentimental es teixeix al voltant de les sis parelles registrades 
al lateral. Per tal que les situacions resultin variades i divertides, Martorell oposa tres 
amors correspostos (en vermell) a tres no correspostos (en blau) i tres amors entre joves 
(signe =) a tres amors desiguals, entre un jove i una adult madur (signe ≠).

Les relacions principals (Tirant i Carmesina, Diafebus i Estefania) són passions adoles-
cents (els nois, uns 22 anys; les noies, uns 14), amb tota l’adrenalina sexual inherent a l’eta-
pa. Per la seva banda, les àvies (l’Emperadriu, la Viuda Reposada) tampoc no es queden 
curtes a l’hora de procurar endur-se al llit algun cavaller atlètic i musculat. 

L’erotisme és omnipresent al Tirant. Martorell el tracta de manera oberta, desinhibida 
i irònica. Per contra, la Matèria de Bretanya sol elidir-la i rebutja l’humor. A El romanç 
de Tristany i Isolda, per exemple, la parella protagonista s’enamora després de beure per 
error un filtre màgic i fan l’amor:                          

Els enamorats s’estrenyeren; dins 
de llurs bells cossos, fremien el 
desig i la vida. Tristany digué:

–Vingui doncs la mort!

I quan el vespre caigué, damunt 
la nau que botava més ràpida cap 
a la terra del rei Marc, lligats per 
sempre, s’abandonaren a l’amor.

 Joseph Bédier,  
El romanç de Tristany i Isolda, cap. IV

En canvi, a les «bodes sordes» (el matrimoni secret, vàlid legalment a l’època) d’Estefania 
i Diafebus es descriuen amb gust clar pel detall eròtic. L’última nit que la família imperial 
grega passa al Castell de Malveí, prop del front, es concerta una trobada sexual a quatre a 
l’habitació de la princesa. Carmesina i Tirant només es petonegen, s’abracen i es toquen 
(l’«assai», les relacions sexuals sense penetració dels trobadors), mentre que Estefania i 
Diafebus, casats en secret, sí consumen la unió:

Aprés viu somiant que Estefania estava sobre 
aquell llit ab les cames que al parer meu li veia 
blanquejar, e deia sovint: «Ai, senyor [Diafe-
bus], quin mal me feu! Doleu-vos un poc de mi e 
no em vullau del tot matar» E Tirant que li deia: 
«Germana Estefania, ¿per què voleiu incrimi-
nar la vostra honor ab tants grans crits? ¿No sa-
beu que moltes voltes les parets tenen orelles?» 
E ella prenia lo llençol e posava’l-se a la boca, e 
ab les dents estrenyia’l fort per no cridar. E no 
es pogué estar, aprés un poc espai, que no do-
nàs un crit [...] Llavors lo conestable [Diafebus] 
li tancà la boca.

La narració evita la 
menció directa de 
l’acte sexual (el fach 
dels trobadors) amb 
un eufemisme. Més 
endavant, al capítol 
XVIII, n’utilitza un 
altre: «Entra amb 
ella sota la cortina». 

les parelles a la cort  
de Constantinoble

Tirant
Carmesina (princesa de 
l’imperi grec)

Diafebus (cosí de Tirant)
Estefania (donzella i 
amiga de  Carmesina)

Hipòlit (cavaller de Tirant)
Emperadriu (mare de 
Carmesina)

Hipòlit
Plaerdemavida 
(donzella i amiga  
de Carmesina)

Tirant
Viuda Reposada 
(dida de Carmesina)

Emperador 
(pare de Carmesina)
Plaerdemavida

=

=

≠   

=

≠

≠

Plaerdemavida explicita tot allò 
que en El romanç de Tristany i Isolda 
queda implícit, sobreentès. Segons 
ella, ha «somiat» (en realitat, ha 
espiat l’escena pel forat del pany) 
que Estefania estava estirada al 
llit, ensenyant les cames blanques, 
senyal que les tenia prou obertes i 
amb la roba arromangada. S’entreté 
explicant els xiscles de mal de 
la noia i com els intenta ofegar 
mossegant els llençols. 

La imatge de les dues parelles en 
plena feina, preocupats perquè 
no els sentin i els enxampin, amb 
Diafebus que fins i tot tapa la boca 
d’Estefania, té un evident punt 
còmic.

No es fa gens de 
broma: el to és 

intens, transcendent, 
dramàtic, perquè 

Tristany i Isolda 
acaben de 

condemnar-se: 
l’amor els abocarà a 
un destí tràgic (per 

això Tristany exclama 
«– Vingui doncs la 

mort!»).
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FE
T 35. Extreu una conclusió sobre la relació sentimental entre Tirant i Carmesina observant les 

dues seqüències de fets representades:

a) Tirant coneix Carmesina a Festeig a Separació a Retorn, casament i acte sexual

b) Tirant comença la campanya militar contra els turcs a Avança la reconquesta a S’inter- 
romp la reconquesta a Victòria militar de l’imperi

Per narrar la trobada entre l’heroi i la princesa, Martorell utilitza el llenguatge militar 
des del mateix títol del capítol:

Com Tirant vencé en la batalla e per força d’armes entrà en lo castell

[...] –Reposau-vos, senyor [Tirant], e no vullau usar de vostra bel·licosa força, que les for-
ces d’una delicada donzella no són per resistir a tal cavaller. No em tracteu, per vostra 
gentilesa, de tal manera. Los combats d’amor no es volen molt estrènyer; no ab força, mas 
ab ginyosos afalacs e dolços engany s’atenen [...]! Que no deuen tallar les armes d’amor, no 
han de rompre, no deu nafrar l’enamorada llança! [...]

E no us penseu que, per les piadoses paraules de la princesa, Tirant estigués de fer son lla-
vor, car en poca hora Tirant hagué vençuda la batalla delitosa e la princesa reté les armes 
e abandona’s mostrant-se esmortida.
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FE
T 36. Mentre fan l’amor, Carmesina es queixa:

a) Que aquest moment s’hagi fet esperar tant.

b) De la timidesa de Tirant, massa vergonyós i tallat.

c) Del poc tacte, la brusquedat, la pressa i la barroeria de Tirant. 

d) Que Tirant no calla.

La psicologia dels personatges 
Els personatges principals de la novel·la són dinàmics (evolucionen al llarg de la histò-
ria) i rodons (presenten complexitat psicològica), contrastant amb els artúrics, més avi-
at estàtics (sempre iguals durant la narració) i plans (definits per un sol tret psicològic). 
S’assemblen, doncs, a les persones reals, de carn i ossos, que també canvien segons les 
experiències viscudes i actuen per motivacions íntimes molt diverses: 

Tirant, en l’amor, es comporta a l’inrevés que en la guerra. Tímid i poruc davant Carmesi- 
na, al camp de batalla exhibeix valentia i decisió. Tot el coratge que mostra enfront l’ene-
mic s’evapora quan veu la princesa. Ara bé, un cop se sap correspost, Tirant supera la 
timidesa i empaita contínuament Carmesina perquè accedeixi a consumar la relació. Ja 
no es burla dels parents i companys enamorats ni malparla de les dones, com solia.

Ell los deia: «Bé sou folls tots aquells qui amau. ¿No teniu vergonya de llevar-vos la lliber-
tat e de posar-la en mans de vostre enemic, qui us lleixa ans perir que haver-vos mercè?», 
faent de tots una gran burla.

La ruptura amb l’ordre cronològic
En conjunt, el Tirant és un relat lineal, que segueix el curs cronològic de la vida de l’heroi. 
En ocasions, però, Martorell altera l’ordre temporal, una tècnica habitual en la narrativa  
contemporània. Així, Martorell no explica les «bodes sordes» al moment que tocaria (un 
cop Tirant i Diafebus són dins la cambra de Carmesina), sinó que n’ajorna la narració fins 
l’endemà per mitjà d’una el·lipsi. Llavors Plaerdemavida recorda l’escena amb una retros-
pecció (un flash-back), fingint que l’ha somiat.   

A l’escena, s’entaula una 
«batalla» amorosa, amb 
victòria final del cavaller 
(«Tirant vencé»), que 
per «força d’armes», 
expressió amb evidents 
connotacions fàl·liques, 
penetra («entra») en 
«lo castell». Després, el 
doble sentit s’estén al 
text sencer. La guerra es 
tanca amb la rendició de 
Carmesina, que lliura les 
armes al seu conqueridor 
(«e la princesa reté les 
armes). 
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Abans que Carmesina 
l’encisés, Tirant malparlava 
de les dones, a qui qualificava 
d’«enemic». Creia que 
enamorar-se’n significava 
perdre («llevar-vos») la 
llibertat personal i les 
acusava d’ignorar el patiment 
de l’enamorat («us lleixa ans 
perir que haver-vos mercè»), 
recollint el tòpic misogin de 
la crueltat femenina.
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Joc de miralls

01
Imiten o inventen?

Els orígens de l’amor cortès han estat una qüestió molt discutida en els estudis literaris. Es tracta de saber fins a quin 
punt és una creació nova, exclusiva dels trobadors, o adapta idees, temes i motius ja existents en tradicions poètiques 
anteriors. Una teoria defensa la influència de la poesia llatina anterior. Una altra, que la lírica occitana deriva, tant en el 
contingut com en la forma, de la poesia amorosa cortès àrab i hispanoàrab (Al-Andalus).  

01 Rellegeix la «Vida» del trobador Jaufré Rudel a la 
secció «Esgrafiats» (pàg. 7) i relaciona-la amb aquests  
tres textos, el primer d’un autor hispanoàrab del segle XI.

a) Un altre dels més estranys orígens de la passió 
és que neixi l’amor pel simple retrat de la persona 
estimada, sense haver-la vist mai. Per aquest camí 
es pot arribar fins i tot als últims graus de l’amor; 
a creuar-se missatges i cartes; a patir tristeses,  i 
insomnis, i tot plegat sense haver contemplat mai 
a qui s’estima.

Ibn Hazm de Còrdova, El collar de la coloma

b) Digues, foll, ¿quina cosa és meravella? –Respòs: 
–Amar més les coses absents que les presents.

Ramon Llull, Llibre d’Amic e Amat

c) Mai seria l’aimada en ta presència
Com és ara en la teva adoració.
Nodreix l’amor de pensaments i absència
I aixís traurà meravellosa flor.

 Joan Maragall, «Nodreix l’amor...»

    

02 Escriu la característica de l’amor cortès que 
reflecteixen cadascuna d’aquestes citacions extretes 
de la tradició àrab medieval.

a) Sigues altiva, jo patiré; sigues orgullosa, jo 
m’humiliaré; mana, jo obeiré .

Ibn Zaydun

b) Guardo amb cura extrema el nom de l’amiga, 
perquè, segons el costum, no el pronuncio i no 
deixo, amb enigmes, de presentar-la de la manera 
més obscura.

Ibn al Haddad

c) La mà de l’amor ens va vestir en la nit amb una 
túnica d’abraçades, que la mà de l’aurora va es-
quinçar.

Ibn Hafaja

d) Ai, com desitjo que l’espia, quan tingui lloc la 
nostra trobada, no hi sigui, perquè així obtindré 
el favor de calmar la meva set a la font delitosa 
dels teus llavis purpuris. 

Ibn Ammar
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02 03
Escriure és reescriure

A l’edat mitjana, l’originalitat no era un mèrit gaire apre-
ciat en un escriptor. La imaginació i la creativitat són 
virtuts que valorem actualment, perquè el romanticisme 
(final s. xviii-mitjan s. xix) les va promocionar. Els autors 
medievals escrivien tenint molt en compte la tradició, les 
obres anteriors que admiraven. Amb normalitat, sense 
cap sentiment de culpa per «copiar», n’extreien fragments 
per als seus llibres i els retocaven com els convenia, en un 
acte de reconeixement a les autoritats del passat. Lluny de 
devaluar el text propi, els manlleus dels predecessors de-
mostraven coneixement de les fonts literàries i respecte 
pels mestres antics.

03 Detecta els préstecs que Martorell deu a altres 
escriptors llatins clàssics o italians medievals.

Mentre l’Emperador deia tals o semblants pa-
raules, les orelles de Tirant estaven atentes a les 
paraules, però els ulls, d’altra part, contemplaven la 
gran bellesa de Carmesina. I per la forta calor que 
feia, perquè havia estat amb les finestres tancades, 
Carmesina estava mig descordada, mostrant als pits 
dues pomes de paradís que cristal·lines semblaven, 
les quals donaren entrada als ulls de Tirant, que en 
endavant no trobaren la porta per on eixir, i foren 
empresonats per sempre sota el poder d’una perso-
na lliure, fins que la mort dels dos els separà.

 Joanot Martorell, Tirant lo Blanc, cap. 118

a) Recorde’m que una vegada la tua vestedura es-
tava fluixa e los teus pits foren manifests, e ells 
nuus donaren entrada als meus ulls. Los pits eres 
pus blancs que pura neu o llet, e que Júpiter quan 
abraçà ta mare.

Ovidi, Heroides, epístola 16

b) Paris [...] encara mirava la igualtat del pit, en la 
plenesa dels quals les seves mamelles, així com dues 
pomes resplendents, natura havia compostes.

Guido delle Colonne, Històries troianes

c) Lo seu bell pit és ornat de dues pomes de para-
dís, que són així com pasta de neu.

Brunetto Latini, Llibre del tresor

El cant de l’alosa

Malgrat el temps que separa Joan Salvat Papasseit (pri-
mer quart del segle xx) dels trobadors (segles xii-xiii), 
El poema de la rosa als llavis (1923) aplega força tòpics de 
l’amor cortès. A l’últim vers de «Perquè has vingut», per 
exemple, apareix l’ «alosa», que celebrarà l’amor «cantant» 
el nom de l’estimada. El cant de l’alosa és un motiu poètic 
habitual en la lírica provençal: aquest ocell s’encarregava 
d’anunciar als amants la vinguda del dia, de la llum.

04 Localitza en el poema de Salvat-Papasseit un vers 
semblant al que Dante fa servir per descriure Beatriu 
(assenyalat en negreta) al quartet de sota. Explica’n el 
paral·lelisme.

Ne li occhi porta la mia donna amore
per che si fa gentil ciò ch’ella mira;
ov’ella passa, ogn’om ver lei si gira,
e cui saluta fa tremar lo core.

[ Tant d’amor porta als ulls la meva estimada
que torna gentil tot el que mira;
per on ella passa, tothom a veure-la es gira
i tremola el cor a qui saluda]

Dante

Perquè has vingut han florit els lilàs                                           
I han dit llur joia                                                                            
                         envejosa                                                              
                                       a les roses:                                                                                                                                                                                                        
mireu la noia que us guanya l’esclat,                                    
bella i pubilla, i és bruna de rostre.                                           
De tant que és jove enamora el seu pas                                 
–qui no la sap quan la veu s’enamora.
Perquè has vingut ara torna a estimar:
diré el teu nom
                         i el cantarà l’alosa.

Joan Salvat-Papasseit,  
El poema de la rosa als llavis

Llengua catalana i literatura | 45 

U1

La
 li

te
ra

tu
ra

 m
ed

ie
va

l  
| C

od
i



46 | 1r de Batxillerat  

Clàssics i moderns

La primavera la sang altera

A propòsit de la poesia trobadoresca s’ha dit:

«Aunque hoy no parezca ninguna novedad relacionar 
la primavera, la llegada del buen tiempo, el renaci- 
miento de la naturaleza después de la aparente muer-
te invernal, con la vitalidad y el amor humanos [...] lo 
cierto es que nunca se había producido un vinculo tan 
íntimo entre los dos».

                      Jaume Vallcorba, De la primavera al 
Paraíso. El amor, de los trobadores a Dante

01 Redacta un paràgraf argumentant la vigència de 
l’amor cortès, a partir de preguntes com aquestes:

1. Idealitzem la persona que estimem: no se’n veuen 
o es disculpen els defectes?

2. Tenir parella ens millora: ens tornem més madurs i 
responsables?

3. Hi ha relacions que s’amaguen?

4. Una relació passa per etapes molt diferents que les 
establertes pels trobadors?

5. Ens agraden les històries d’amors desgraciats, 
plens d’obstacles i dificultats?

6. La convivència matrimonial tard o d’hora mata la 
passió?

7. Esperem de la parella alguna cosa més que sexe?  

8. Algú continua veient les dones com a «princeses» 
i no com a iguals en una relació? 

Codi binari

La informàtica reconeix Ramon Llull com un precur-
sor de la disciplina, perquè l’Art és un sistema de pen-
sament basat en la combinatòria. Des de l’àmbit cientí-
fic, s’ha fet notar com l’escriptor mallorquí afronta amb 
enfocament racional els dogmes cristians, que aspira a 
demostrar mitjançant el raonament lògic. Dues acti-
tuds que acosten una figura religiosa del segle xiii al 
món d’avui.

02 Discutiu entre tots fins a quin punt Llull representaria 
un cas d’intolerància o de diàleg religiosos. Tenint en 
compte el que saps de l’obra lul·liana i la informació 
que se’t dona a sota, l’hauríem de considerar un 
«fanàtic» o un «demòcrata»?

La Vida coetània, autobiografia que Llull llega als 
seus deixebles, explica com l’escriptor va comprar 
un esclau sarraí, amb qui va aprendre l’àrab. Un 
dia, l’esclau va renegar de Jesucrist i Llull, ofès, 
el va apallissar. No gaire després, l’esclau va ata-
car-lo amb un ganivet, per venjar-se. El va ferir al 
ventre. Van empresonar l’àrab, que es va penjar a 
la cel·la.

Llull és una persona de conviccions inamovibles. 
Té una fe il·limitada en la seva veritat. I està dispo-
sat a morir per ella: desitja el martiri. Però no la 
imposa per la força: prefereix debatre i convèncer 
els teòlegs musulmans. Vol evangelitzar a través 
de la controvèrsia i l’argumentació intel·lectuals, 
disputant amb els savis de l’islam.
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De recerca

01 Escolta les cançons indicades. Assigna a cadascuna  la característica o el tòpic de l’amor 
cortès que s’hi reflecteix:

A «Músic de carrer» (Txarango) • L’enamorat, «presoner d’amor».

B «Ai, Jean Luc» (Amics de les Arts)
• El fenhedor (tímid): l’enamorat no gosa 

declarar-se.

C «Rosó» (Obeses)
• El comiat, gènere poètic on el trobador dona  

per acabada la relació amb la dama.

D «Ai, Dolors» (Manel)
• El joglar, que interpreta en públic el poema  

i la música d’un trobador.

E «Jennifer» (Els catarres) • L’amor iguala socialment els amants.

02 Comenteu si aquests titulars de notícia tenen res a veure amb alguns dels valors 
humanistes vistos a l’apartat 3.3.1.

LA NASA LLANÇA AMB ÈXIT LA SEVA SONDA SOLAR PARKER:  
ARRENCA L’ÈPICA MISSIÓ «PER TOCAR» EL SOL
És la primera astronau que transitarà per la corona solar.  
Està previst que hi arribi el novembre.                          
Ara, 12/08/2018

CADA COP HI HA MÉS HOTELS AMB PARC AQUÀTIC  
PER ATREURE EL TURISME DE FAMÍLIA              
 TV3, Telenotícies comarques, 6/08/2018

L’ENTREGA DELS PREMIS EMPRESA TARRAGONA  
IMPULSA AL TEATRET DEL SERRALLO
Els Premis Empresa Tarragona Impulsa, Open Future i Explorer reparteixen 25.000 euros 
per promoure i reconèixer l’esperit emprenedor.                  
Diari de Tarragona, 3/07/2018

TREBALL DE RECERCA
La tradició amorosa 
medieval (trobadors, 
dolce stil novo, Petrarca) 
i els grups de música 
catalans actuals.

TREBALL DE RECERCA
Els valors de 
l’humanisme en el món 
d’avui.
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Encara que no ens ho sembli, hem heretat el concepte de l’amor dels trobadors i del dolce stil novo. La nostra manera 
d’estimar és filla directa d’aquesta versió romàntica i espiritual de la passió, que comporta l’ennobliment de la dama. 
«Tot això era estrany a les relacions entre home i dona a la Roma imperial; en aquell temps, parlar d’amor equivalia a 
tractar només un tema: esbrinar de quina manera un home podia seduir i emportar-se al llit una dona per casar i fins 
i tot casada» escriu el catedràtic de literatura i crític Jordi Llovet, perquè s’entengui la diferència amb les pràctiques 
sexuals antigues.
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TEXT 01

La presència d’exemples en l’obra 
lul·liana és constant. Amb aquest, 

inclòs al Llibre de meravelles, Ra-
mon Llull vol il·lustrar els concep-

tes de «primera intenció»  
i «segona intenció».

TEXT 02

El mateix Llull, al Llibre de les 
bèsties, narra les intrigues de Na 
Renard (la guineu) per venjar-se 

del Lleó, que ha estat elegit rei 
dels animals gràcies a ella però 
que no li ha agraït nomenant-la 
consellera. Na Renard prova de 

convèncer l’Orifany (l’elefant) 
perquè destroni el Lleó. L’elefant 

li respon de forma indirecta, a 
través d’aquest exemple. 

ell fill –dix l’ermità–, un mercader havia mil besants, e hac desig que en po-
gués haver d’altres mil, e quant n’hac dos mília, encontinent ne volc haver 
més, e en així gonyà cent mília besants, que encara no poc haver sadollat a sa 
ànima. D’açò fo lo mercader molt meravellat, e cogità que lo compliment de 
son desig no estava en diners, e hac opinió que son desig  se complís en haver 
castells e viles e possessions, les quals volc haver e hac, e encara no n’atrobà 
compliment; cor on més ne comprava e n’havia, més creixia sa volentat en 
haver viles e castells. Dementre que lo mercader multiplicava en riqueses, 
e viu que no se’n podia sadollar, ell se pensà que sa ànima pogués sadollar 
en haver muller e infants. Muller hac e infants, e encara no fo sadoll, e volc 
haver honrament e moltes altres coses; e on més coses havia, més sa ànima 
desitjava haver. Molt fortment se meravellava lo mercader com no podia sa-
dollar sa ànima de neguna cosa d’aquest món, e a la fi considerà que hagués 
Déus en sa ànima; e adoncs, con amà Déu e serví Déu de ço que Déus donat li 
havia, adoncs fo sadoll e ple, e no volc plus haver. E, doncs, vós bell fill, sàpi-
ats que Déus és ço qui dóna a l’ànima sadollament en aquest món con l’ama e 
el serveix de son poder.

Ramon Llull, Llibre de meravelles

E dix [l’Orifany, l’«elefant»] a Na Renard estes paraules:

–En una terra s’esdevenc que un milà portava una rata, e un ermità pregà 
Déus que aquella rata caigués en sa falda. Per les oracions del sant hom, Déus 
féu caser aquella rata en la falda d’aquell ermità, lo qual pregà Déus que en 
faés una bella donzella. Déus exausí los precs de l’ermità, e féu de la rata una 
bella donzella. «Filla», dix l’ermità, «vós volets lo sol per marit?» «Sènyer, no, 
car al sol tollen les nuus la claredat.» E l’ermità demanà si volia per marit la 
lluna; e ella dix que la lluna no havia sa claredat per si mateixa, ans l’havia 
per lo sol. «Bella filla, volets vós lo núvol per marit?» Respòs que no, car lo 
vent menava les nuus lla on se volia. La donzella no volc lo vent per marit, 
per ço car les muntanyes l’empatxaven a son moviment; ni volc les munta-
nyes, per ço car les rates les foradaven; ni volc hom per marit, per ço car au-
ceïa les rates. A la fi, la donzella pregà l’ermità que pregàs Déus que tornàs 
rata, enaixí com abans s’era, e que li donàs per marit un bell rat.

Ramon Llull, Llibre de les bèsties
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TEXT 03

Al Dotzè del Crestià (cap. 859), 
Francesc Eiximenis tracta del 

comportament que s’ha de guar-
dar amb les monges i dones re-

ligioses que han fet vot de caste-
dat. Un cop ha presentat el tema, 

narra aquesta anècdota.

TEXT 04/05

El públic que escoltava els ser-
mons de Sant Vicent Ferrer era, 

sobretot, el poble, la gent humil. 
Per explicar-se amb gràcia davant 

d’aquests oients, el predicador 
adapta i popularitza certs pas-

satges bíblics, que utilitza com a 
exemples als seus sermons. És el 

cas dels dos textos següents:
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Legim del rey Philip lo Bell de França que, com faés una gran professó en 
París per pluja, a la qual professó anaven hòmens e dones religioses, qui com 
fossen tots ensems ordenats davant la seu e veés que un monge negre antich 
e fort vell se fos posat en la professó al mig de dues monges blanques qui 
eren fadrines fort belles, ell mateix, lo dit rey, dix-li: – Per ma fe, en monge, 
vós donats mal eximpli de vos mateix, que vós, qui sots tan antich, vos posets 
ací davant de tothom al mig d’aquestes dues fadrines! E·l monge respòs axí 
al rey: – Per ma fe, mon senyor, tostemps en tot bon tallador al mig de dues 
polles estech bé un os de carn salada e jur-vos per Déu que, si elles me toquen 
a la mia carn salada, que yo menjaré de la lur dolça. E lavors lo rey respòs: – 
O, en monge, e doncs, vós no us ne estaríets per amor de Jesucrist ne per lo 
vot que vós ne elles havets fet a Déu? Per ma fe, si vós fóssets setglar, que yo 
us faera de present penjar per la gola. Emperò, per reverència de l’orde de 
què sóts, perdon-vos la mort e vull que per a tostemps siats exil·lat de tot lo 
regne de França. Vet aquest príncep quin zel avia de guardar les esposes de 
Déu de mal a fer.

Francesc Eiximenis, Lo Crestià

MORT DE SANT JOAN BAPTISTA I CÀSTIG DELS CULPABLES

Vet aquí que, estant Sant Joan així en la presó, aquella traïdora [Hero-
dies, la mare de Salomé] no para de parlar amb el rei pensant que, si se 
separaven, el poble s’aixecaria contra ell i contra ella. I per això tot el 
dia deia al rei que el matés, i ell li deia: «I no esteu contenta que estigui 
pres?». «No». «I, doncs, com ho farem?» Va dir ella: «Tal dia vós fareu la 
festa del vostre aniversari i hi convidareu tots els grans senyors i els 
vostres oficials –que eren molts–; quan estiguin sadollats, jo faré sortir 
la meva filla [Salomé] a ballar; farà un contrapàs i vós mostrareu que us 
ha agradat molt i prometreu de donar-li tot el que ella us demanarà i li 
jurareu solemnement que així es farà».

EL NAIXEMENT DE JESÚS

Quan el dia de Nadal [la verge Maria] estava a punt de parir (no sentia 
cap dolor com el que sentiu vosaltres), ella va preparar tot el que calia. 
Josep li va dir: «Aniré a buscar alguna dona que us ajudi». 

Ella  va dir: «Deixa-ho córrer, beneit, que quan el vaig concebre no vaig 
tenir ajuda de ningú, i ara tampoc no me’n cal». 

I ella el va parir tota soleta i, quan va haver nascut, va començar a ser-
vir-lo i adorar-lo besant-li les manetes, els peuets i els ulls. I, quan el fill 
tenia fred, ella mateixa l’abrigava amb els drapets i la faixeta. Després, 
l’infant plorava.

Va dir Josep: «»Oh, vol mamar! (I ella no tenia llet perquè era verge, ja 
que la dona no pot tenir-ne sense unir-se amb un home). Aniré a buscar 
alguna dona que li’n doni. 

Ella va dir: «No hi aneu». I es va agenollar i va pregar Déu Pare que li 
donés la llet per alletar-lo; i es diu que, de sobte, una canal va davallar 
del cel.

                                                                                            Vicent Ferrer, Sermons

TEXTos
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ASPECTES 
PRAGMÀTICS

L’exemple 
L’exemple és un gènere textual que prové de l’antiguitat –la retòrica clàssica els anomenava exem-
plum (sing.) exempla (plur.). Són històries breus, micronarracions intercalades en el discurs central, 
que corroboren per analogia (per semblança) el contingut doctrinal. Compleixen, doncs, una funció 
didàctica. 

01 Explica la importància de l’exemple medieval a partir de les afirmacions següents:
a) «Qui no sap contar facècies, no sap predicar».
b) «L’exemple és el mitjà de comunicació de masses més [...] omnipresent en la societat tardomedie-
val», de Lola Badia, catedràtica de literatura.

Temes i procedència
Existien repertoris d’exempla, on es classificaven els relats segons els vicis, pecats o virtuts que il·lus-
traven i s’hi ordenaven alfabèticament. Alguns provenien de la tradició oriental: és el cas del Llibre 
de les bèsties, que aprofita força contes del Calila e Dimna, adaptació àrab d’un llibre hindú (escrit en 
sànscrit) molt antic, el Panchatantra; d’aquí treu Llull l’eximpli de l’ermità i la rata (TEXT 2). Una altra 
de les fonts és la Bíblia, com hem comprovat llegint dos exemples de Sant Vicent Ferrer (TEXTOS 4 i 5).

02 Digues les faltes (TEXTOS 1, 2, 3, 4) o les virtuts (TEXT 5) que il·lustren els exemples anteriors. 

La utilitat de l’exemple
Però què vol dir l’eximpli (com en deia Llull) de l’ermità i la rata? Llull busca un lector actiu, que es pren-
gui la molèstia de rumiar sol. En això, segueix el principi pedagògic medieval segons el qual allò que 
s’aprèn amb dificultat, s’aprèn millor. D’aquí  l’«obscuritat» de força exempla lul·lians, als quals costa 
trobar la connexió amb el tema que Llull exposa.

03 Interpreta l’exemple de l’ermità i la rata (TEXT 2): l’elefant accepta o descarta l’oferta de Na Renard? 
Com argumenta la seva decisió?

Recursos
La funció didàctica necessita activar recursos que captin l’interès dels lectors. Per exemple, al TEXT 
3 Eiximenis,  per aconseguir que el seu exemple sigui amè i interessi al lector, comença triant una 
escena de carrer divertida, amb un fons eròtic que no exclou l’humor. Reforça la comicitat de la si-
tuació accentuant el contrast entre el personatges: el religiós és negre i molt («fort») vell mentre que 
les monges són blanques, «fadrines» i belles. Caricaturitzar el monjo com un «vell verd» afegeix al 
primer pecat (atemptar contra la virginitat de les «esposes de Déu» i trencar el propi celibat) una se-
gona falta, especialment grotesca: bavejar per les noietes. Així creix l’antipatia del lector pel 
monjo, perquè vulnera alhora la llei divina i el capteniment que escau a l’edat.  

04 Identifica al TEXT 4 aquestes dues tècniques, destinades a captar 
l’atenció de l’auditori.

• establir complicitat amb el públic prenent partit en contra d’un 
personatge, a qui es qualifica amb un adjectiu negatiu d’entrada
• actualitzar la història bíblica original esmentant-hi un ball medieval

05 Localitza al TEXT 5 els recursos indicats, que Vicent Ferrer utilitza 
per apropar el discurs a les dones que l’escolten:
• ús de la segona persona del plural per implicar-les  
en l’exemple 
• humor: com qualifica la Verge el seu marit i quina ironia 
li deixa caure quan parla del seu embaràs? 
• ús de diminutius per inspirar tendresa

Comprensió i anàlisi
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Estructura
L’exemple pertany a la tipologia narrativa i sol seguir l’estructura de plantejament-nus-desen-
llaç. L’eximpli del mercader (TEXT 1) s’estructura segons una progressió: acumula riqueses 
(diners, «castells, viles e possessions»), crea una família i triomfa a la societat (obté «honra-
ment»), en una successió d’intents per sentir-se plenament satisfet amb la seva vida que condu-
eixen el lector fins a un clímax («e on més coses havia, més sa ànima desitjava haver.»). Després, 
arriba d’immediat la resolució al conflicte interior plantejat. El pas al desenllaç s’anuncia amb 
el connector «e a la fi».

06  Comprova si l’exemple de l’ermità (TEXT 2) manté la mateixa estructura progressiva que el del mer-
cader (TEXT 1). Delimita les parts del relat i assenyala el connector que marca el canvi d’una a l’altra. 

Exemples i proverbis
Sota el nom d’exemple conflueixen tipus de textos molt variats: contes populars anècdotes histò-
riques, fets devots o profans, faules, vides de filòsofs antics, miracles, llegendes de sants, viatges 
a l’altre món, experiències del mateix predicador. 

Fins i tot s’hi barreja un altre gènere textual, les dites o sentències. De fet, Ramon Llull divideix els 
seus eximplis en dues categories: els racontaments i els proverbia. O sigui, les narracions breus, 
que constitueixen els exempla en sentit estricte, i els proverbis, que condensen principis morals i 
filosòfics o simplement donen consells pràctics. Una màxima com «La paor guarda la vinya», per 
exemple, sintetitza l’exercici autoritari del poder medieval. Concentra en una única imatge i una 
frase curta tota una política, una concepte de govern. En general, aquests proverbis serveixen per 
subratllar la idea o argument que sosté l’autor.  

07 Anota l’advertiment o la recomanació que contenen les sentències, triades entre les obres d’Eiximenis.

a) L’ase ben castigat no brama, ans baixa les orelles.
b) Qui mal cerca, amb aquell s’ha a encontrar.
c) [En aquest món] un mal hom és senyor de cent bons.
d) Déu te do contenda amb hom qui no té enmenda.
e) Anc ase no fou somera, ne vil hom ab bell parlar.

L’oralitat
Captar l’atenció dels lectors activa també un conjunt de recursos lingüístics relacionats amb l’orali-
tat. Així, es combinen el discurs indirecte del narrador amb la reproducció de les paraules dels per-
sonatges en estil directe. Per exemple, Llull (TEXT 2) es preocupa perquè el text no resulti monòton 
ni feixuc. A més d’alternar l’estil directe i l’indirecte,  redueix al mínim l’ús dels verbs de dicció amb 
els quals s’introdueixen les intervencions de l’ermità i la donzella. N’utilitza el primer cop que parla 
ell («dix l’ermità») i prou: la resposta d’ella a la pregunta inicial de l’ermità ja no en porta i tampoc la 
segona pregunta de l’home. Prescindir-ne també contribueix a la brevetat, a la síntesi.

08 Revisa com Eiximenis distribueix les diferents veus de la narració en l’exemple del rei de França 
i el monjo vell (TEXT 3): quins fragments de text corresponen al narrador i quins al diàleg dels 
personatges? Extreu-ne una conclusió: què hi guanya el relat? 

El to col·loquial
El registre col·loquial és l’usual en els intercanvis orals i és sovint utilitzat en els exemples per acos-
tar-se als oients. Aquest to col·loquial del discurs queda palès, per exemple, en la rèplica del monjo 
al rei del TEXT 3. El religiós respon amb un proverbi culinari: «tostemps en tot bon tallador al mig 
de dues polles estech bé un os de carn salada». La dita serveix com a símil poca-solta: ell és la «carn 
salada» col·locada entre les dues «polles» tendres, disposat a «menjar» de gust. Per la seva banda, 
Sant Vicent Ferrrer té molt clar que l’auditori no se li pot adormir. Per això combina la narració 
col·loquial amb el diàleg.

09 Digues de quin tipus de narrativa és característica la fórmula d’inici del TEXT 4.

ASPECTES 
TEXTUALS

ASPECTES 
LINGÜÍSTICS
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Producció de textos

Proposta de producció. Construeix un sermó breu, de tres paràgrafs, sobre el vici de la vanitat: cal convèncer el públic 
que convé ser humils i agraïts a la vida. Recorda que la predicació popular medieval, adreçada a les grans masses, era un 
gènere oral. En realitat, doncs, prepares per escrit un discurs parlat.

Propietats del text: Perquè un text funcioni des del punt de vista comunicatiu, cal que compleixi un conjunt de 
propietats. Vegem-les.

Adequació
Expressa’t en un 

registre col·loquial 
calculat, per tal de 
captar l’interès de 

l’auditori i establir-hi 
complicitat

a Adreça’t de tant en tant a la gent que t’escolta en segona persona del plural («vos-
altres») per fer-los partícips del discurs. Utilitza la segona del singular («tu»), si 
vols dirigir-te a un oient en particular.  

La vanitat és un defecte que no té 
època, ni edat ni sexe, ja us ho dic 
jo.  Tots, vosaltres també, podem 
cometre l’error de sobrevalorar-nos.

«I tu, tu que rius mentre xerro, se-
gur que no has fet mai el ridícul per 
anar de sobrat?».

a Alterna l’estil directe i l’indirecte en els exemples que introdueixis per aconse-
guir un to familiar.

El curs passat, vaig tenir un professor amb un ego tan bèstia que fins i tot presu-
mia de [...] Un dia ens va dir a classe: «Abans era vanitós, però em vaig curar i ara 
soc perfecte». Una amiga meva, que no tenia pèls a la llengua, va explotar: «Escol-
ta, ves-te’n al lavabo, mira’t per darrere i torna a dir-nos si ja has vist la realitat». 

a Incorpora frases fetes al·lusives a la vanitat.

Coherència
Reprodueix 

l’estructura del 
sermó medieval 

seguint les 
indicacions.

a Al primer paràgraf, parteix d’un aforisme sobre la vanitat (els sermons prenien 
com a pretext un versicle bíblic) i exposa’n el sentit.

Diu Marc Aureli, al Llibre VI de les seves Meditacions: «La vanitat és una terri-
ble engalipadora de la raó». Amb aquesta sentència, l’emperador i filòsof romà 
adverteix que l’orgull ens impedeix actuar amb intel·ligència: el cregut, que mai 
dubta de les seves qualitats i accions, no s’atura a preguntar res, no repensa les 
coses ni escolta els altres, a qui menysprea. 

a Al segon paràgraf, concreta la teva condemna de la vanitat en tres o quatre argu-
ments. Per exemple:

• El vanitós es queda sol tard o d’hora, perquè a ningú li agrada que el tractin amb 
superioritat.
• Com que l’orgullós creu saber-ho tot, no aprèn res. 
• L’excessiva seguretat en un mateix sovint provoca errors greus.
• L’arrogància ens fa oblidar que sempre devem alguna cosa a l’esforç dels altres. 

 ● inflar-se com un gall d’indi
 ● pujar els fums al cap, tenir massa fums
 ● voler ser el nuvi al casament i el mort a l’en-
terrament

 ● anar amb la cua dreta, anar amb el coll dret
 ● anar més estufat que un indiot, anar estufat 
com un paó 

 ● tenir un rei al cos
 ● semblar el Déu de la terra
 ● no cabre al món
 ● pensar-se tocar el cel amb el dit
 ● no mirar cap ni cara
 ● fer-se dir sí senyor
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 a Amplifica alguns arguments amb exemples (històries curtes, anècdotes, experiència pròpia, dites i mà-
ximes, refranys, citacions d’escriptors i pensadors...) que els il·lustrin, com aquests dos textos.  

I’m nobody! Who are you?

Jo no soc ningú! Qui ets tu?
No ets  –Ningú– tampoc?
Aleshores ja som dos!
No ho diguis! Ho xerrarien–saps?

 Que trist –ser–Algú!
Que públic –com una Granota–
Dir el teu nom–tot el sant mes de juny–
A un Pantà que et reverencia!

                   Emily Dickinson     
                   Traducció de D. Sam Abrams

El segon planeta [que va visitar el petit príncep] era 
habitat per un vanitós:

–Ha, ha! Vet aquí la visita d’un admirador! –va excla-
mar de lluny el vanitós tot just veure el petit príncep.

I és que per als vanitosos, els altres homes són admira-
dors.

Antoine de Saint-Exupéry,  
El petit príncep

a Al tercer paràgraf, clou el tema amb una reflexió final que contingui l’última referència literària.  

Al final, el vanitós es convertirà en víctima 
d’ell mateix, com Narcís: aquell jove que, 
enamorat de la seva pròpia imatge, va ofegar-
se a l’aigua on s’emmirallava.

Potser el vanitós necessita imaginar-se millor 
del que és, perquè «si no fos així pocs tindrien la 
paciència de suportar-se a si mateixos», com deia 
Joan Fuster amb ironia. 

Cohesió
Construeix 

un text amb 
connecotrs 

i evita les 
repticions.

a Fes servir connectors d’ordre per seqüenciar els arguments.

1r, 2n , 3r... / en primer lloc / primer / primerament
per començar / d’entrada / al final / en acabat / en darrer lloc / finalment

a No abusis dels verbs de dicció quan utilitzis l’estil directe: repetir-los carrega 
el text. Fan falta per introduir la paraula als personatges (com «va preguntar» a la 
primera frase de l’exemple), però sovint les rèpliques i contrarèpliques d’un diàleg 
funcionen sense fer servir aquests verbs. 

–Oi que m’admires molt? –va preguntar [el vanitós] al petit príncep.
–Què significa «admirar»?
–Admirar vol dir que soc l’home més bell, el més ben vestit, el més ric i el més 
intel·ligent del planeta.
–Però si ets l’únic al planeta!
–Complau-me. Admira’m com a mínim!

                                                        Antoine de Saint-Exupéry, El petit príncep

a Evita repetir els adjectius vanitós i orgullós, substituint-los per sinònims col·lo-
quials o estàndard, però no cultes, massa formals i literaris per a un discurs oral 
destinat al poble.

Sinònims adequats: bufat, inflat, estirat, tibat, fanfarró, presumit, saberut, cregut. 
Sinònims inadequats: superbiós, fatu, petulant, presumptuós, jactanciós, altiu.
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