
LA LÍRICA DEL XIV I EL TEATRE 

MEDIEVAL  

1.La lírica del s.XIV. 

 

 

 

Com vam veure en parlar dels trobadors, el prestigi de la poesia en occità 
va fer que durant molt de temps els primers poetes catalans usaren aquesta 

llengua romànica germana per a la poesia lírica. Alguns dels millors poetes 
de la literatura occitana eren catalans(Guillem de Berguedà, Cerverí de 

Girona,etc). 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 senyor), la qual sol ser distant i inaccessible. El trobador enalteix les 
seues virtuts i el seu amor per tal d’aconseguir el premi de ser protagonista 

dels pensaments d’ella.Però ella és ingrata i fa patir el trobador, que 
prefereix la mort a seguir la patint la seua indiferència i crueltat.  
 

En el segle XIV continua cultivant-se aquest tipus de poesia, tot i que ja 
resulta bastant repetitiva i poc sincera. Més que res, sembla un simple joc 

per demostrar l’habilitat en el maneig del vers. Entre els continuadors  
d’aquest tipus de lírica, mereixen menció els valencians Pere March i 
Jaume March(pare i oncle d’Ausiàs March) Gilabert de Pròixida(tots tres 

valencians) i el vigatà Andreu Febrer. 
 



La Corona d'Aragó es llança a una política exterior agressiva amb 

l'adveniment d'una dinastia castellana [Els Trastàmara] sortida del 
Compromís del Casp 1412) i el regnat d’Alfons el Magnànim(1416-1458), 

que conquereix el Regne de Nàpols. Un enfrontament entre el seu germà i 
successor, Joan II,i el seu nebot, Carles de Viana, fa esclatar la guerra a 

Catalunya,De fet, Alfons el Magnànim tingué una cort itinerant entre 
Barcelona i València, fins instal·lar-se definitivament a Nàpols.                                                    
AELC 

 

Destaca especialment, però, la figura del poeta valencià Jordi de Sant 
Jordi, conegut pels seus estrams, un tipus de cançó d’amor, construïda en 
forma de deu síl.labes sense rima. 

Jordi de Sant Jordi (València,1399-1400 i mort cap a 1424) era cavaller 
del rei Alfons el Magnànim. El 1420 participà al costat d’Ausiàs March i 

Andreu Febrer en l’expedició a Sardenya i Còrsega. Al 1423 es troba a 
Nàpols on cau presoner de les tropes de Francesco Sforza,que assaltaren la 
ciutat.A aquest fet és degut el conegut poema “Presoner”,que des de la 

primera estrofa ja evidencia la solitud i la desolació que pateix. A la segona 
tracta les comoditats i els luxes.Hi ha un mal que li transtorna el cor: que 

allò que exigeix Sforza per alliberar-lo no està al seu abast. Només li queda 
esperar l’ajut de Déu i la intervenció del rei a favor seu. 

 

 

   retrat d’Alfons el Magnànim 

 

2.El teatre medieval. 

Religiós 

   Després d'uns segles d'abandó d'un gènere considerat pagà per l'Església, 

el teatre medieval naix precisament com una perllongació de la litúrgia i 
s'escenifica dins dels temples.Amb el temps, les funcions surten del recinte 
sagrat i van a les places i els carrers. En el nostre teatre medieval destaca 

el Cant de la Sibil.la, on una endevinadora -La Sibil.la,xiquet impúber 



vestit de dona-vaticina l'arribada del Judici Final. És recitat encara la Nit de 
Nadal a diversos territoris catalanoparlants.  

 

El teatre religiós medieval s'estructura entorn de  grans cicles: 

La Mort, Passió i Resurrecció de Crist. 
 El cicle de Nadal(Naixement de Crist, adoració dels pastors i dels reis mags, 

anunci del Judici Final). És ací on cal incloure el Cant de la Sibil.la suara 
citat. 
El Vell Testament (incloem ací misteris valencians com el d' Adam i Eva o La 

Degolla, lligats a la processó del Corpus). 
Vides de sants molt lliurement interpretades. Tenim obres dedicades a 

Santa Bàrbara o a Sant Antoni. 
El cicle Marià, centrat bàsicament en la mort i assumpció de la Verge al cel, 
ha donat la seua màxima expressió en el valencià Misteri d'Elx, única obra 

de teatre medieval religiós que es representa dins una església. L’estudiem 
més avall. 

 

Profà 

Tenim en primer lloc un teatre cortesà, sovint escrit en llengua castellana, 
on els joglars representaven  -a base de gestos, canvis de veus, etc- petites 
peces que solien representar-se entre plat i plat d'algun convit. D'ací el nom 

d'entremés. Hi havia també "mascarades" o representacions al.legòriques, 
històriques o burlesques, que es representaven als palaus, amb cants i 

decorats fastuosos. 
Hi ha també un teatre popular amb els "moms", pantomimes i balls típics 
de Carnestoltes.Hi ha també obres satíriques com "Lo procés de les olives", 

o peces breus i còmiques com la "Farsa d'En Corney". Els triomfs militars 
solien representar-se en "desfilades populars", que incloïen 

"cadafalcs","carrosses" i escenificacions dels fets. Una mostra d'açò serien 
les representacions de lluites entre moros i cristians, que són l'origen de les 
actuals festes, tan populars hui a terres valencianes. 

 

3.El Misteri d’Elx. 

Del Misteri d'Elx, datat cap a la segona meitat del s.XV,i al qual el 2001 la 
Unesco  concedí el rang de "patrimoni de la Humanitat", hem de destacar 3 

coses: 
 la seua complexitat escènica. 
 la seua qualitat musical. 

 la conservació pràcticament inalterada del text a través del temps. 
 

La seua representació té lloc dins l'església de Santa Maria d'Elx, en dos 
escenaris: un cadafalc horitzontal  on se situa la casa de Maria i el sepulcre 

de la Verge. L'escenari vertical té com a màxim exponent la cèlebre 



"Magrana", que consisteix en una esfera elipsoïdal  -que a mesura que va 
descendint-  s'obri en vuit gallons, dins de la qual hi ha l'àngel que anuncia 

la propera mort de la Verge. Un altre aparell aeri és el de l'Araceli, 
estructura metàl.lica amb diverses peanyes per la qual descendeixen cinc 

àngels que s'emporten cap al cel el cos de la Mare de Déu. 
 

 

 

L’àngel anunciador baixa dins una “magrana” que 
s’obri 

 

Aquest drama assumpcionista, veritable joia de la nostra llengua, es 

representa cada 14 i 15 d'agost el poble d'Elx. També el canten: les veus, 
això sí, es reparteixen en diverses gradacions. Tiples o veus blanques 
encarnen els angelets i personatges femenins (recordem que en el teatre 

medieval no podien participar dones) i baixos, barítons i tenors fan 
d'apòstols i jueus. 
 

 



 

La Mare de Déu, 

representada per 
un xiquet impúber 

  

Coronació 

 

[La SantíssimaTrinitat li dóna la benvinguda al cel]  
   

 Vós siau ben arribada  
 a reynar eternalment,  

 on tantost, de continent,  
 per Nós sereu coronada. 

                          (bis) 

 

 



EL CANT DE LA SIBIL.LA 

 

El jorn del judici 

parrà el qui haurà fet servici. 

Jesucrist, Rei universal, 

homo i ver Déu eternal, 

del cel vindrà per a jutjar 

i a cada un lo just darà. 

Ans que el judici no serà, 

un gran senyal se mostrarà: 

La terra gitarà suor 

i tremirà de gran paor. 

Terratrèmol tan gran serà 

que les torres derrocarà; 

les pedres per mig se rompran 

i les muntanyes se fondran. 

Los puigs i plans seran igual. 

Allà seran los bons i mals, 

reis, ducs, comtes i barons, 

que de sos fets retran raons. 

Gran foc del cel davallarà, 

mar, fonts i rius, tot cremarà. 

Los peixos donaran grans crits, 

perdent los naturals delits. 

El sol perdrà la claredat, 

mostrant-se fosc i alterat; 

la lluna no darà claror 

i tot lo món serà tristor. 

[Après vindrà, terriblement, 

lo Fill de Déu Omnipotent: 

de morts i vius judicarà; 

qui bé haurà fet, allí es veurà. 

Als bons dirà: -Fills meus, veniu, 

benaventurats, posseïu 

el regne que us està aparellat 

des que el món va ésser creat. 

Als mals dirà molt agrament: 

-Anau, maleïts, an el torment; 

anau, anau al foc etern 

amb vostro príncep de lo infern] 



Humil verge qui haveu parit 

Jesús infant en esta nit, 

vullau a vòtron Fill pregar 

que de l'infern vulga'ns lliurar. 

El jorn del judici 

parrà el qui haurà fet servici. 

 

 


