
 

2.FORMACIÓ LITERÀRIA DE  

LA CONSCIÈNCIA EUROPEA 

 

 

2.1. L’èpica medieval 

La literatura èpica (la que té un heroi per protagonista) presenta dues formes: 

Cançons de gesta Narracions cavalleresques 
 
Poemes que conten fets cèlebres del 
passat d’un poble.Característiques: 
1.Transmissió oral a càrrec dels 
joglars. 
2.Sobre una base històrica, es crea 
una història. 
3.Són lliçons d’”història” per als 
illetrats. 
4.S’han convertit en base per a l’orgull 
de la llengua en què foren 
escrits(Alemanya, Francesa, Castella) 
“Els nibelungs”, a  la llengua alemanya. 
“La cançó de Rotlà” a la llengua 
francesa. 
“El poema de Mío Cid”,a la llengua 
castellana. 

 
 
 
1.Transmissió escrita(són obres per 
a llegir, no per a recitar) 
2.Escrites en prosa. 
3.Els seus herois actuen de forma 
individual i per motius personals. 
4.La dona hi té un gran protagonisme. 

 

Un exemple: “Tirant lo Blanc”, en 
llengua catalana. 

[“Els nibelungs”] llibre de text 

[“La cançó de Rotlà]llibre de text 

Els llibres de cavalleria de tema fantàstic: la matèria de Bretanya 

Novel.les  situades en la cort del rei Artús(cercle artúric)Transcorren a Gran 
Bretanya i la petita Bretanya. Les protagonitzen els cavallers de la Taula 
redona. Chrétien de Troyes és l’autor més representatiu.La seues obres més 
importants són:“Perceval”o “Conte del Graal”, on es parla del sant Graal o calze 
de l’última cena, conservat per Josep d’Arimatea. “El cavaller de la carreta”, 
centrat en els amors de Lancelot amb la reina Ginebra, dona del rei Artús. 

En altres obres es narren els tràgics amors de Tristany i Isolda. Hi ha un tipus de 
relat curt, el lai, del segle XII,  que és una transcripció d’un poema oral sentit a 
algun bard bretó, ple de fets meravellosos o fantàstics. La reina Maria de França 
en recollí dotze. 

Molts d’aquests temes han estat dut a l’òpera i al cinema [llibre de text 

http://literaturauniversal.laserpblanca.com/1-1-el-mite-en-la-formacio-dels-poemes-homerics


2.2. La poesia dels trobadors 

Poesia culta, escrita en occità(provençal), transmesa oralment, la primera en una 
llengua romànica. Són obres d’autors coneguts(trobadors), acompanyades de 
música,  que s’interpretava en cercles aristocràtics. Els joglars les interpretaven més 
tard per places i carrers. 
 
 

a) Temes 
-El trobador es reconeix vassall de la doma, a qui ret fidelitat i obediència. 
-S’intenta superar l’amor sexual, per arribar a l’amor espiritual.L’amant sent 
una estima cada volta més pura. 
-La dona és: 
1.La senyora del trobador.És superior socialment al trobador. 
2.És casada.El trobador es dirigeix a ella amb un “senyal”.Sovint els 
“lausengiers” (aduladors) comuniquen al marit “gilós” la traïció de l’esposa. 
3.És molt bella, per dins i per fora. 
4.No correspon al trobador, o el fa patir.  
 

b) Gèneres 
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 
 
 
El tençó 
 
 
 
 
 

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. 
  
Debat entre dos trobadors sobre un tema. 

 
 



c) estils 
 El trobar leu, més senzill i el trobar clus, més complicat. 
 
Entre els trobadors més importants podem destacar Bernat de Ventadorn, 
Arnaut Daniel i Guiraut de Bornelh, que alguns consideren el millor trobador.A 
Catalunya convé recordar Guillem de Berguedà, Cerverí de Girona i Guillem 
de Cabestany. 
 
En la “Divina Comèdia” Arnaut Daniel apareix en la cornisa del Purgatori(Cant XXV), 
el dels luxuriosos.  És un representant de la vella poesia amorosa, enfront del dolce 
stil nuovo,  nova concepció poètica que s’imposa al segle XIV. 
 
Destaca també alguna trobairitz, com la Comtessa de Dia. 
 
La lírica trobadoresca s’imposa a Occitània, Catalunya, Galícia(cantigas de amor i 
cantigas d’escarni) i a Castella (influència de la poesia stilnouvista i de Petrarca) 
 
 

2.3. El món medieval en un llibre:”Divina Comèdia” 

Dante Alighieri(Florència 1265-1321) recopila la visió del món de l’edat mitjana en el 
seu poema narratiu “Divina Comèdia”(escrit entre 1307 i 1319). En tercets, anuncia ja 
l’arribada de l’humanisme i el Renaixement. Relata el viatge de Dante al món de 
l’ultratomba,  a l’Infern i al Purgatori (acompanyat de Virgili) i al Paradís (acompanyat 
de Beatriu) 
 

Dante, després de viure en pecat, decideix tornar a la virtut. Virgili (símbol de la raó) 
l’acompanyarà del món de l’ultratomba fins arribar a Déu. 
Entre les fonts a les quals recorre Dante per escriure el seu poema es troben:  

1) el món clàssic (Virgili, Ciceró…) 
2) les Sagrades Escriptures 
3) la literatura de visions, poemes religiosos en què els protagonistes “veuen”  

l’infern. 
 

Dividida en 3 parts: Infern, Purgatori i Paradís. La divisió numèrica i geomètrica es 
basa en la visió de l’astrònom i geògraf Ptolomeu(segle II). 
 

L’infern El Purgatori El Paradís 
Un embut, amb cercles 
concèntrics, en l’últim 
dels quals –el centre de la 
terra- habita Llucifer. 

S’hi puja per un estret i 
empinat  sender. Hi ha 
dos replanells en 
l’Antepurgatori –on es 
troben els que es van 
repenedir en l’últim 
moment-  i una muntanya 
amb 7 grades amb valor 
purgatiu. 

Harmonia de les nou 
esferes solars. 

 
 



Virgili acompanya Dante en el seu pas per l’Infern i el Purgatori.En el Paradís, 
l’abandona.Llavors apareix Beatriu, que, a la seua mort, esdevindrà ideal espiritual de 
la saviesa divina. L’ànima passa per la raó abans d’aconseguir la gràcia de Déu, la 
saviesa divina. Virgili i Beatriu sintetitzen el saber humanístic i cristià. 
 
És un resum de la cultura cristiana medieval. És una enciclopèdia. Recull els sabers 
de la seua època en teologia, filosofia, astronomia, mitologia,  història, política, moral i 
costums. L’interés per Virgili i els clàssics grecollatins acosten Dante a l’humanisme. 

2.4. La prosa narrativa: Boccaccio i altres autors. 

Al segle XIV hi ha tres grans autors de contes: Boccaccio(“El Decameró”), 
Chaucer(“Contes de Canterbury”) i don Juan Manuel(“El conde Lucanor”). El tercer, 
més didàctic que els altres dos, més artístics. 
Es recopilaren narracions orientals en obres com “Les mil i una nits”. 
 
El Decameró 
 
Cant a l’amor i a l’alegria de viure. Els temes no són originals, però sí la trama que 
Boccaccio teixeix com a fil conductor: un grup de set dones i tres homes, fugint de la 
pesta que assola la ciutat, es refugien en una vil.la als afores de Florència i durant deu 
dies, narren un conte cada un. El rei o la reina de dia, decideix el tema dels contes i a 
continuació vénen els contes, precedits d’un resum. 
La trama transcorre en  l’època del llibre (s.XIII –XIV). En un clima francament 
anticlerical hi ha personatges comuns: reis, nobles, llauradors, criades, monges, 
frares, adúlters.. La passió amorosa,  l’exaltació de l’enginy dels pícars, la crítica als 
costums de l’època, la concepció  no religiosa del món, fan del llibre un precedent del 
Renaixement. 
 
 
Els Contes de Canterbury 
 
Narracions en anglés, del segle XIV, on Chaucer ens porta a la taverna El Tabardo, on 
es donen cita 29 persones de tota classe social, que pelegrinen al santuari de Sant 
Tomàs Becket, a Canterbury. Acorden premiar amb un menjar en la posada qui narre 
el millor conte. N’han de contar dos cadascun, un a l’anada i un altre a la tornada. 
L’obra, inacabada, només inclou 23  contes. 
Com Boccaccio, dóna una visió vitalista del món: humor, somriures, ironia… 
-Chaucer és narrador i personatge. 
-L’autor fa un detallat retrat de cada pelegrí. 
-Durant el viatge, els narradors s’interrompen, discuteixen i comenten els contes de 
manera realista. 
 
Les mil i una nits 
 
Literatura en àrab. Són relats antics de tradició oral, provinents de Pèrsia,Índia i 
Egipte, que en el s.XV es recolliren en llibre.  
Un rei, ofès per la infidelitat de la seua esposa, decideix venjar-se amb totes les 
dones.Cada nit li lliuren una donzella, que ordena matar a l’eixida del sol. Quan li toca 
a Sahrazad, cada nit li conta un conte, que interromp en fer-se de dia.Així aconsegueix 



captar l’atenció del rei durant mil i una nits. Al final, el rei la desposa. 
Els trets de Les mil i una nits serien: 
-gèneres diversos: contes, llegendes… 
-temes variats: relats i elements fantàstics(catifes que volen, genis tancats en botelles), 
aventures, costumistes, picarescos. 
-Un narrador dóna vida a un altre narrador i aquest a un altre, i així successivament. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


