
4.LITERATURA MEDIEVAL:DE L’ORIGEN AL SEGLE 

XIII 
 
1.L’Edat Mitjana 

 
L’Edat mitjana, a Occident, comprén des de la caiguda de l’Imperi romà en 
mans dels pobles  bàrbars( sobretot germànics, que vivien més enllà del riu 
Danubi) el segle V ddC, fins al Renaixement(segle XVI). 

Característiques: 
 

Teocentrisme 
 

Feudalisme Societat es- 
tamental i 

piramidal 

La 
monarquia 

La noblesa 

Tot gira al vol-
tant de Déu i de   
l’Església 

Es pot ser 
senyor o vas-
sall.El senyor 

al seu torn, 
pot ser vas-

sall i així 
successiva- 
ment 

Mentre al cim de 
la piràmide hi ha 
molt pocs,la 

base és 
nombrosíssima. 

Es naix en un 
estament social i 
s’hi està tota la 

vida. 

El rei i el 
Papa estan al 
cim.El poder 

els ve 
directament 

de Déu i són 
senyors de 
molts 

territoris 

No treballa. 
Viu de les 
rendes que 

cobra als 
vassalls.Es 

dedica a fer 
la guerra 
quan el rei 

els ho dema 
na. 

     

Els burgesos Camperols Els monestirs 

Viuen a les ciu 
tats. Són mer- 

caders, comer- 
cians, artesans 
i  busquen   la  

protecció  dels 
reis  per  esca- 

par  als abusos 
dels nobles. 

La part  més 
baixa  de  la 

piràmide.Són 
pràcticament 
esclaus  (so- 

bretot     els 
serfs de la 

gleva) i   els 
exploten   el  
rei,els nobles i  

els    abats 
dels mones- 

tirs. 

Són els grans centres culturals de l’edat 
mitjana. Els monjos copien manuscrits i els 

guarden en biblioteques. L’Església s’ocupa que 
els llibres més difosos siguen els que parlen de 
Déu i de l’Evangeli i sospiten dels 

clàssics grecollatins. 

 

 2.La poesia trobadoresca 

 
La literatura medieval seguia els tres grans gèneres: narrativa, lírica i teatre.Però 
la frontera entre prosa i vers no estava tan clara com avui. 

 
 

narrativa poesia teatre 



Es conta una història. 
Normalment en prosa. 
Ocasionalment també en 

vers. A vegades ex- 
pressa sentiments. (prosa 

poètica) 

Normalment expressa 
sentiments(lírica) i es fa 
en vers. Però també 

s’usa el vers per contar 
històries. 

Sobretot de temàtica 
religiosa i escenificat dins 
de les esglésies. 

 
 El prestigi de la poesia en occità va fer que durant molt de temps els primers 

poetes catalans usaren aquesta llengua per a la lírica.Alguns dels millors poetes de 
la literatura occitana són catalans: Guillem de Berguedà,Cerverí de Girona i 

Ramon Vidal de Besalú.Les primeres obres de la literatura catalana seran, 
doncs, en prosa i no en vers. 
El poeta en occità, rep el nom de trobador. Canta a una dama, generalment 

casada i de bona posició, a la qual al.ludeix amb un pseudònim o senhal. El 
trobador es presenta com a vassall de la dama(midons: el meu amor), que es 

mostra distant i inaccessible.El trobador enalteix les seues virtuts i el seu amor 
per tal que la dama es fixe en ell. Sol freqüentar ambients cortesans. 

 
 
El nom de poeta es reservava per a qui componia en llatí. Els joglars difonien per 
places i carrers els poemes dels trobadors, que passaven així de la cort al poble 
pla. El joglar no dubtava a fer jocs malabars, històries, acudits o jocs de màgia. 

Entre els gèneres més importants de la lírica trobadoresca, hi ha: 
 

La cançó 
 

 
 

És el gènere trobadoresc més abundant. S’expressa els 
sentiment amorosos amb un llenguatge treballat i de vegades 

amb música, d’on li ve el nom. 
 

El sirventés 
 

Es ridiculitza, amb odi i ira, els defectes –físics o morals- 
o les idees d’algun personatge. A vegades tenen un caràcter 
humorístic i satíric. 

 

El plany 

 

Lament per la mort d’alguna persona, normalment del senyor 

del trobador. 
 

L’alba 
 

Disgust dels anamorats perquè a l’alba, a l’eixida del sol, 
han de separar-se després d’haver passa la nit junts. 

 

La pastorel.la 

 

Un cavaller es troba amb una pastora i mantenen un diàleg 

amorós en un ambient idíl.lic. 
 

La dansa i la 

balada 
 

 

Poden ser cantades o ballades. Consten de dues parts.En una 

canta un solista, mentre que el cor canta la tornada, la part 
del poema que es repeteix. 

 

 

 

El mode feudal de producció. 
 



           Per feudalisme o més ben dit, per sistema feudal de producció, 

designem un model ideal de societat en què l'amo controla la propietat dels 
instruments i dels mitjans de producció i, al mateix temps, alguns drets sobre la 

persona física del camperol o serf de la gleva. Contràriament al que succeeix en 
un sistema esclavista, el senyor feudal no té el dret de matar el camperol-serf, 
però sí que pot limitar-li la llibertat de moviment i fins i tot la de casament. La 

venda, així mateix, restava exclosa, però si el feu canviava de titularitat, els 
camperols seguien la mateixa sort. S'estableix, doncs, una  relació de fidelitat  de 

per vida entre amo i vassall. Homes de tota condició social es veien obligats a 
oferir els seus béns  i serveis a un amo capaç de garantir-los la seua seguretat.Per 
això cada senyor tenia un exèrcit propi. Hem de distingir, però, entre el jurament 

que fidelitat que feia un serf -que jurava de mantenir-se fidel en la defensa de la 
vida, del cos, de la ment i de l'honor del senyor, d'aquell altre senyor que passava 

a convertir-se en vassall del primer per una conquista o herència, etc. 
     Carlemany preveu en un seu capitular, algunes excepcions segons les quals 
quedava anul.lat el jurament de fidelitat. Es deixava de ser vassall d'un senyor: 

-si el senyor l'havia volgut vendre com a esclau. 
-si el senyor atemptava contra la vida del vassall. 

-si el senyor deshonrava la dona del vassall. 
-si el senyor intentava matar el vassall. 

-si el senyor havia faltat a la seua obligació d'ajudar el seu vassall. 
Si el vassall no havia complit les seues obligacions cap al seu senyor, aquest podia 
expoliar-lo per confiscar-li tots els seus béns. 

 
    Aquesta mena de relació de vassallatge és semblant a la que, en la poesia 

trobadoresca, el trobador manté cap a la seua senyora. Molt sovint, el trobador no 
comprèn com, mantenint-se en tot fidel a la seua dama, aquesta  -mala 
feudatària- l'ignora o el menysprea. 

 

  

L'heretgia albigesa 
 
Durant l'etapa d'esplendor de la cultura trobadoresca, es va desenrotllar a 
Occitània la doctrina càtara, segons la qual al món hi ha dos principis 

incontrolables, el bé i el mal, Déu i el dimoni, aquest darrer creador de la matèria. 
Crist és un àngel enviat per Déu per a ensenyar als homes el camí del cel, però la 

seua passió no ens ha redimit i és necessari  que cadascú se salve a ell mateix 
practicant la doctrina dels purs (que això vol dir "càtar" en grec) que implica el 
menyspreu del cos, el refús del matrimoni i tota relació sexual i el consum de 

certs aliments. Aquesta doctrina tenia molts adeptes a la ciutat d'Albi. El papa 
Innocent III decretà herètica la doctrina càtara o albigesa i organitzà una Croada 

contra Occitània. El comandament dels exèrcits correspongué al francés Simó de 
Montfort. El resultat fou la destrucció del moviment càtar,la dispersió dels seus 
adeptes, i una repressió molt forta, que determinà finalment el domini de França 

sobre Occitània(1208-1229). 

 
              
 


