
ELS GÈNERES POPULARS DEL 
SEGLE XVI AL XVIII 

 
 
 

La literatura de caràcter popular -tant oral com escrita- va existir sempre de manera paral.lela a 
les lletres cultes.Però fou durant la Decadència que adquirí singular importància per tal com 
venia a omplir el buit que deixava la literatura culta.A més, al segle XVI trobem el fet que  
comencen  a  recollir-se per escrit textos populars que la gent  se  sabia  de memòria.  El resultat 
és, per exemple, una poesia que combina elements populars i altres cultes.S'hi   imprimeixen 
cançoners com el Rovirola, el del Duc de Calàbria o el de Joan de Timoneda, "Flor d'enamorats". 
Hi havia composicions en castellà, llatí i català. La composició d'aquests reculls constava d'un 
refrany inicial, seguit d'unes glosses amb acompanyament musical. Hi trobem romanços, 
cançons, endevinalles, acudits. El to és lleuger,fàcil i assequible a un public mitjà. 
 
-El goig és una composició poètico-popular,en lloança de la Verge,els sants o els àngels.Té 7 
síl.labes i l'estructura és la següent: 
-tornada inicial de 4 versos:a b b a. 
-diverses cobles de 6 versos amb retronxa(vers repetit al final de cada estrofa) a b a b  
c d d c retronxa.  
-tornada final: a b b a. 

 
-La nadala tracta del naixement de Jesús. 
 

  

 
  

 
-El col.loqui és un poema escrit en romanç o en dècimes, dialogat, on un personatge(savi) 
instrueix un ignorant sobre diversos temes d'actualitat. 
-La cançó de lladre o de camí ral té per protagonistes els bandolers, alguns molt famosos.L'altre 
vessant de la nostra literatura popular és la que ens ha pervingut per tradició oral. Cal destacar: 
-La corranda (coneguda per "glosa"a Mallorca) és un cant d'amor o de bressol que consta de 4 
versos de 7 síl.labes i rima creuada:  
a b b a. 
-La cançó de pandero es deia així perquè s'acompanyava amb aquest instrument musical.Consta 
de dues quartetes de versos de 7 síl.labes. 
 
-El romanç. Alguns vénen del segle XV: "El bon caçador", "La presó de Lleida","La presó de 
Nàpols", "L' hostal de la Peira". Altres, del XVI, intercalen versos en castellà: "Santa 
Caterina","Rodriguet", "Delgadina".Altres són dels s.XVII i XVIII i fan referència a fets 
històrics("Els Segadors", "La dama d'Aragó", "L'hereu Riera", "Els estudiants de Tolosa", "El 
comte Arnau",etc) o fins i tot a bandolers com "Bac de Roda" o "Serrallonga". 
 

El teatre medieval naix dins de les esglésies, com una prolongació de la litúrgia. Amb el temps ix 
del recinte sagrat i es desenrotlla en les places públiques.Com a exemples de teatre dins de 
l'Església tenim "El cant de la Sibil.la" (recitat en la nit de Nadal, durant la Missa del Gall, 
constitueix una amonestació sobre el judici final) o el "Misteri d'Elx", drama assumpcionista 
representat cada estiu a l'església de Santa Maria d'Elx.Hem de destacar també 



les"passions",sobre els últims dies de Jesús, com la d'Olesa, Esparreguera...o misteris sobre les 
vides de sants. A València hi ha el misteri d'Herodes o la Degolla, que junt al d'Adam i Eva i al de 
Sant Cristòfor es representen durant la processó del Corpus. 

 
 

 

La moixeranga és un conjunt de danses i castells humans, una sèrie de quadres plàstics amb 
intencionalitat representativa, que participa en les processons de la Mare de Déu de la Salut, la 
Festa Major d'Algemesí (7 i 8 de setembre).Arrelada des de  temps pretèrits a la comarca de la 
Ribera del Xúquer, Algemesí té l'honor d'haver-la conservada, i rep l'homenatge de 
reconeixement constant per part dels components de les colles castelleres d'algunes comarques 
de Catalunya.En realitat,en la moixeranga destaca més el vessant religiós i l'alçària de les torres 
humanes no és crucial, com passa a les competicions castelleres catalanes. 

Dins del teatre profà cal destacar l'entremés, o peça curta que, com el seu nom indica, solia 
representar-se a les festes entre plat i plat. Hi ha també la farsa, composició còmica i breu de 
poca tradició al nostre país. I la mascarada, peça bufa o històrica, acompanyada de cant, que 
tingué ampla difusió al llarg dels s.XVI i XVII.  
 

Els miracles de Sant Vicent 
 

 
  

A València són molt populars els miracles ("milacres") de Sant Vicent. Els més antics daten de 
1817.Al principi foren en castellà, però des del 1822 són escrits exclusivament en el català de 
València. Són peces teatrals molt breus que glossen prodigis atribuïts al sant patró del Regne.Es 
representen en entaulats ("altars"), per xiquets i xiquetes.Els personatges,dividits en incrèduls i 



creients, segueixen una estructura molt fixa, en la qual destaca el motiló, frare còmic 
queacompanya el sant. 
 
Ací tens uns fragments d'una de les nadales més boniques del món, segons Stravinsky:El cant 
dels ocells,l'origen del qual es perd en el segle XVIII i abans i tot. La lletra arranca d'una tradició 
popular segons la qual els animals parlaven amb veu humana la nit de Nadal per tal d’anunciar 
el naixement del Jesuset. 
 

El cant dels ocells 
 
 
Al veure despuntar  
lo major lluminar  
en la nit més ditxosa,  
els ocellets cantant 
a festejar-lo van 
amb sa veu melindrosa 
La garsa, griva i gaig  
diuen:-" ja ve lo maig."  
Respon la cadernera:  
-"Tot arbre reverdeix 
tota planta floreix  
com si fos primavera."  
(...)  
L'estiverola diu:  
-"No és hivern ni és estiu 
sinó que és primavera:  
perquè ha nat una flor  
que pertot dóna olor  
en el cel i en la terra." 
 
 

GARSA f.  
|| 1. Au de la família dels còrvids, espècie Pica 
rustica o Pica caudata, que té el plomatge negre 
brillant pel cap, pel coll i per l'esquena, blanc per 
les espatlles i pels pits, i la cua llarga amb 
reflexos vermells i verdosos; és domesticable, 
aprèn de siular tonades i de pronunciar alguns 
mots, i té el costum de robar els objectes que 
troba, sobretot si són lluents (or., occ., val.); cast. 
urraca. 
 
GRIVA f.  
 || 2.  Ocell de la família dels túrdids, espècie 
Turdus viscivorus, que és molt semblant al tord, 
però més gros (or., occ., val., bal., alg.); cast. 
zorzal.  
 
GAIG m.  
|| 1.  Ocell de la família dels còrvids, espècie 
Garrulus glandarius, de plomatge gris vermellós, 
amb ratlles negres, blaves i blanques a les ales i 
amb algunes plomes erèctils damunt el cap; 
habita en els boscs, principalment en els alzinars i 
avellanedes, i s'alimenta de glans, avellanes, 
llavors, ocellets, ratolins i insectes; cast. 
arrendajo.  
 
CADERNERA f.  
|| 1. Ocell de la família dels fringíl·lids: Fringilla 
carduelis L. (Cat., Val., Bal.); cast. jilguero. 

ESTIVEROLA f.  

Ocell de la família dels pàrids, espècie Parus 

major (pir-or., or.); cast. herrerillo.  

 
 
 
 
 

  
  

 
 
 

  

 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


