
LA PROSA MORALISTA I DIDÀCTICA 

DEL SEGLE XIV 

 

1.El context polític 

a) 

La pesta negra va ser una  epidèmia, que devastà Europa a mitjans del  
s.XIV (1347-1351), i es calcula que provocà la mort d'aproximadament un 

terç de la població europea. L'apel·latiu "negra" amb què els coetanis 
anomenaren la malaltia prové del fet que els afectats presentaven taques 
fosques a la pell com a conseqüència d'hemorragies subcutànies. 

b) 
En la història de l'Església, el Cisma d'Occident és l'expressió utilitzada 

per fer designar el període de crisi viscut a finals del s.XIV i començos del 
XV, durant el qual dos papes rivals, l'un establert a Roma (Urbà VI)i l'altre a 
Avinyó (Climent VII), es consideraven l'únic i legítim papa a partir del 

Concili de Pisa(1409) els papes rivals foren tres(Alexandre V). El cisma es 
va resoldre finalment amb el Concili de Constança(1417),que establí de nou 

un únic papa reconegut per tota la Cristiandat. 
 

 

c) 

El Compromís de Casp(1412) fou una reunió de nou notables, 
representants dels estats d'Aragó, València i Catalunya (tres per país), que 

tenien per objectiu decidir qui succeiria l'últim rei del Casal de Barcelona, 
Martí l’Humà (mort el 1410). Els tres estats s'havien compromés 

prèviament a respectar, fos quina fos, la decisió dels nou notables. Fou 
escollit el castellà Ferran de Trastàmara dit "el d'Antequera", en detriment 
de l'altre candidat Jaume d’Urgell.Acabava així un període de dos anys molt 

violents, amb invasions castellanes, influències del Papa d’Avinyó, el Papa 
Luna (Pedro de Luna), que s’establí a Peníscola i un conjunt de 

circumstàncies que acabaren determinant l'elecció de Ferran abans i tot que 
tingués lloc el Compromís. 
d) 



La Guerra dels dos Peres(1356-1375), va enfrontar la Corona d’Aragó i el 

Regne de Castella En certa mesura fou també un conflicte personal entre els 
respectius monarques, Pere el Cerimoniós d’Aragó i Pere el Cruel de 

Castella. El regne de València patí una devastadora ocupació castellana.  
 

e)  
Altres fets d’importància.Els jueus pateixen assalts freqüents als calls.Els 

pirates àrabs del nord d’Àfrica arrasen les nostres costes.A València 
s’enfronten dues famílies aristocràtiques, els Centelles i els Vilaragut. Els 

primers eren partidaris de Ferran d’Antequera i els segons de Jaume 
d’Urgell. 

 

2.La prosa didàctica del s.XIV. 

 

Alguns autors es plantegen escriure obres en la nostra llengua, ja que el 
llatí el dominava només una minoria, que ensenyen com s’ha de comportar 

en la seua vida quotidiana un bon cristià, què ha de saber, i com ha 
d’educar els seus fills. Aquestes obres, didàctiques perquè pretenen 
ensenyar, tenen per fi últim aconseguir que el bon cristià se salve el dia que 

arribe el Judici Final. Com hem dit al principi, la concepció del món medieval 
es basa en Déu (Teocentrisme), que és qui ens porta coses bones (bones 

collites,per exemple) si seguim l’evangeli, o terribles castics (guerres, 
epidèmies de pesta,etc) si oblidem la seua doctrina. 
 

El franciscà Francesc Eiximenis redactà una obra, inacabada, en què 
tractava de recollir tot el saber de la seua època: Lo Crestià. Igualment 

escrigué un Llibre de les Dones, on, en vers, acusava totes les dones, 
excepte sa mare i la Mare de Déu, de ser responsables, amb el seu 

comportament malvat, de moltes de les desgràcies que hi havia al món. 
 
 

El dominic valencià Vicent Ferrer predicà més de 300 sermons, que 
coneixem gràcies als copistes que els transcrivien més o menys literalment, 

on parla de la necessitat de repenedir-nos dels pecats i fer penitència 
davant l’arribada de l’Anticrist i del Judici Final. Vicent Ferrer fou un 
personatge políticament molt influent. L’Església Catòlica el va fer sant als 

pocs anys de la seua mort. Hui és el patró de l’antic Regne de València. 
 

Un autor ben curiós fou el franciscà mallorquí Anselm Turmeda, que en el 
seu Llibre de Bons Amonestaments, critica  els vicis que assoten la 
societat del seu temps, com l’afany de luxe i de riqueses que perverteix les 

persones. No es lliuren de les seues crítiques ni l’Església ni els clergues i 
monjos. Anselm Turmeda morí a Tunis convertit a l’islam.  
 


