
DANTE, DIVINA COMÈDIA 

1.TÍTOL 

Abans de l’edició de 1555, duia el títol de “Comèdia”, i així s’hi refereix l’autor diverses vegades,quan 
parla de l’Infern.Si parla del Paradís en diu sacrato poema o poema sacro. No té el sentit de 
comèdia com a peça teatral de final feliç,sinó com estil mitjà intermedi entre el sublim –tragèdia- i 
l’estil baix de l’elegia.És una qüestió, doncs, que depén de l’estil, no del final. 
Aquest estil mitjà: 
1.es dirigeix a tota classe de públic 
2.Té un valor didàctic o d’ensenyament. 

estil baix estil mitjà estil sublim 
en l’Infern, predominant en tota l’obra en el Paradís 

 
L’adjectiu de “divina” li l’atorgà Boccaccio,al.ludint al món sobrenatural que tracta, però també a la 
qualitat artística de l’obra. 
Per la varietat de temes i l’estil amb què estan tractats, la Divina Comèdia resulta un llibre difícil de 
classificar. 

 

2.TEMES 

1.El tema del viatge al món d’ultratomba –que fa Dante mostrar el destí que espera les ànimes 
després de la mort- és, junt a la descripció del món terrenal, és el tema central de l’obra. El 
viatge passa per diferents etapes: la desesperació(la nit,l’infern), l’esperança(de dia, al Purgatori), i 
l’alegria per la salvació(migdia ple de llum, Paradís) 
Dante ens presenta un món perfecte, ordenat per la saviesa divina, i que espera la justícia de Déu. El 
món terrenal no és més que un esbós del món autèntic: el món celestial. 
Els personatges, a vegades amb personalitat pròpia –Ciacco,per exemple- i altres representants 
d’una categoria –els golafres, els luxuriosos- repetiran eternament, si van a l’infern,el  pecat més 
greu que els hi ha dut. 

 
2.Expressió dels sentiments de l’autor. Dante s’enfada, plora, té frustracions, té esperances o es 
desmaia de veure com pateixen els condemnats. 
 
3.L’amor:Beatriu. Beatriu és més que una bella dama stilnuovista. No solament és admirable, 
actua.Per a Dante és més que un estímul per a millorar com a persona, és el camí que l’ha de portar a 
Déu.En el Paradís, Beatriu guia Dante en el descobriment de la veritat revelada. 

 
4.Els morts segueixen conservant els  trets humans, com quan eren de carn i ossos. Així,com si encara 
fos viva,  s’adreça ell a Beatriu. 

 
5.Segons Dante, Déu ha volgut que emprengués aquest viatge, com en el seu temps l’emprengueren 
Enees i Sant Pau.En l’Infern veu tots els vicis –afany de riqueses,poder,pecat de gola, luxúria- que 
regnaven en la vida terrenal.No es lliuren de la crítica ni Emperadors, ni l’Església, ni els cavallers que 
fan la guerra no per uns valors sinó per pura violència.Ja no es respecta el vençut. La vida a la ciutat 
està també molt degradada i el Papa s’enfronta a altres cristians per afany de poder.La corrupció és 
l’ama del món. 

 
6.La Divina Comèdia és una enciclopèdia on es recullen els sabers de la seua època en teologia, 
filosofia, astronomia, mitologia,  història, política, moral i costums. L’interés per Virgili –company en 
gran part del viatge- i els clàssics grecollatins acosten Dante a l’humanisme. El teocentrisme medieval i 
la influència de les Sagrades Escriptures és evident. Molts personatges antics narren a Dante la seua 
història. Recordem la història de Paolo i Francesca, amants adúlters que es van enamorar quan llegien 
el llibre de Lancelot(matèria de Bretanya) 

 

DANTE, POLÍTIC 



Dante visqué l’enfrontament entre  güelfs(partidaris del Papat) i gibel·lins(partidaris de senyors i reis). 
Florència caigué en mans dels güelfs, que després es dividiren en blancs i negres. Dante era partidari 
dels blancs, que demanaven al papat més llibertat. Finalment els güelfs negres arriben al poder de la 
ciutat i Dante, el condemnen  a restar a l'exili durant dos anys i a pagar una multa molt elevada. No 
tenia amb què pagar-la i l'exili temporal es va convertir en exili perpetu: si no pagava la multa i tornava 
a Florència, el podien condemnar a la foguera. El cap militar de Florència, va forçar els florentins a 
perdonar els exiliats. Dante era a la llista, però es va negar a participar en un acte públic humiliant en 
el qual els perdonats serien tractats de traïdors. Dante no hi va assistir, per la qual cosa se li va 
confirmar la pena de mort i la van estendre als seus fills.Al final de la seva vida, Dante encara tenia 
esperances que podria tornar a Florència amb tots els honors, la qual cosa no va succeir mai. Per a ell 
l'exili era com una mena de mort que li prenia part de la seua identitat. 

3.SABER ENCICLOPÈDIC I SÍNTESI DE LA CULTURA MEDIEVAL 

Ja hem vist que la Divina Comèdia és una enciclopèdia que recull el saber del seu temps. 

1.Saber cristià 
L’obra ressalta la necessitat de viure en la virtut i lluny del pecat, davant dels horrors de l’infern. 

 
2.Saber místic 
Després de viure en el pecat (Selva,Cant I), en el purgatori es neteja de tota imperfecció i més endavant 
torna a a la virtut i entra en el Paradís. 

 
3.Coneixement clàssic i literari 
Com ja ha restat dit,entre les fonts a les quals recorre Dante per escriure el seu poema es troben:  

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

 
Coneixements de mitologia 
CANT I. Referència als “déus falsos i enganyosos” 
CANT IV. “vaig veure Electra” Electra, mare del fundador de Troia 
CANT V. Minos, rei de Creta i jutge dels inferns. També s’al.ludeix a Helena,Aquil.les,Paris i altres 
personatges de la guerra de Troia. 
CANT VI. Cèrber, fera que representa l’apetit descontrolat. 
CANT VIII. Flègies, personatge que simbolitza la ira violenta i del foc. 
Molts rius i llacunes de l’infern són presos directament de l’Eneida.I Virgili els prengué de L’Odissea 
d’Homer. 
El riu Aqueront (CANT III) 
El riu Leteu (riu de l’oblit), que naix al Paradís. 
La llacuna Estígia(CANT VIII) marcava el límit entre la terra i el món dels morts,l’Hades,al qual 
donava 9 voltes. Caront duia la barca que passava d’una riba a l’altra. La llacuna tornava invulnerable 
qualsevol part del cos que s’hi submergia. Aquil.les tenia un punt feble en el seu taló perquè sa mare, 
Tetis, el subjectà del taló al submergir-lo. 
 
4.Coneixement polític,moral i de costums 
En el CANT VI, Dante parla de les lluites de famílies a Florència i la intervenció final del papa Bonifaci 
VIII. 
 
5.Filosofia 
Anomenada “ciència”(CANT  VI), Dante exposa la doctrina aristotèlica i escolàstica. 
 
L’interés per Virgili i els clàssics grecollatins acosten Dante a l’humanisme.El mateix succeïa amb 
Petrarca i Boccaccio. Es buscava una formació integral de l’individu en tots els aspectes, basada en les 
fonts grecollatines. 
 

4.SECCIONS I CERCLES DE L’INFERN (CANTS I-VIII) 
 
 



L’INFERN 
Introducció: CANTS I i II 

Vestíbul dels ignaus:Porta de l’Infern.Riu Aqueront. CANT III 

ELS NOU CERCLES 
Castigats de la pena, de la més lleu a la més greu 

ALT INFERN: INCONTINENTS 
(pecaren sense voler,en realitat) 

Primer cercle: CANT IV.Els llimbs. 
 

Excés de passió física: luxuriosos i golafres 
Segon cercle.CANT V.Els luxuriosos. 
Tercer cercle.CANT VI.Els golafres. 

 
Els castigats per un excés espiritual més greu 

(avars, pròdigs, irascibles i melangiosos) 
Quart cercle.CANT VII.Avars i pròdigs. 

Cinqué cercle.Final del CANT VII i CANT VIII.Iracunds i melangiosos. 
 

BAIX INFERN:PECADORS PER MALÍCIA 
(pecaren volent.Per a ell és l’infern més dolorós 

Sisé cercle: els heretges. 
Seté cercle:els violents. 

Vuité cercle:els fraudulents. 
Nové cercle: els traïdors 

 
 

5.ESTRUCTURA GENERAL I ARGUMENT DE LA DIVINA COMÈDIA 
 
100 cants. 34 cants corresponen a l’Infern. 33 al Purgatori i 33 al Paradís. Total,100,el número 
perfecte segons el pensament medieval. Virgili acompanya Dant per l’Infern i el Purgatori, i Beatriu, 
pel Paradís. 

 
L’Infern 
 
La primera part. Té forma de con invertit. La punta, el centre de la terra, és l’infern, ple de foc, més a 
mesura que vas baixant. És la part de la Comèdia millor i més ben estructurada. Déu no hi és, però es 
veu el seu poder en la classificació i distribució dels cercles.Per a Dante, la viatge a l’infern és un procés 
de maduració personal. 
En l’últim cercle hi ha gel i només els caps de les ànimes estan lliures. Aquest és el castic per trair Déu. 
Abans d’arribar al fons, es travessen nou cercles: 
Primer cercle: CANT IV.Els llimbs. 
Segon cercle.CANT V.Els luxuriosos. 
Tercer cercle.CANT VI.Els golafres. 
Quart cercle.CANT VII.Avars i pròdigs. 
Cinqué cercle.Final del CANT VII i CANT VIII.Iracunds i melangiosos. 
Sisé cercle: els heretges. 
Seté cercle:els violents. 
Vuité cercle:els fraudulents. 
Nové cercle: els traïdors (p.e.Judes, traïdor a Crist) (traïdors a la pàtria, Brutus I Casi) 
 

El Purgatori 
 
La segona part.Hi són aquells que es van penedir abans de morir.Conté 7 escalons, cada un 
corresponent a un pecat capital.És una muntanya que acaba en una planura.En cada escaló es porga 
un pecat. Virgili i Dant pugen cada escaló per purificar-se i arribar al Paradís. L’Infern i el Paradís són 
eterns: no tenen  història. El Purgatori, en canvi, és un procés de purificació que s’estén en el temps. Hi 
ha dia i nit. Quatre albes i tres crepuscles. Les ànimes prenen consciència i es penedeixen del pecat que 
han comés i volen alliberar-se de la  seua  culpa. 



El Paradís 
 
La tercera part.Dante troba Beatriu, que l’acompanya a través de les 9 esferes celestes (contingudes en 
l’Empireu) mogudes per cors angelicals. Després de ser examinat per tres apòstols, arriba al centre de 
l’univers i contempla la Santíssima Trinitat.Dante ha arribat,per tant, a la felicitat absoluta. Tot i que 
es troba pessimista respecte a la situació política de la seua Florència, és feliç i està tranquil perquè el 
bé s’ha imposat al mal. Si les persones són corruptes (Papes, emperadors), les institucions creades per 
Déu (Església, Monarquia, ordes monàstic) poden regenerar-se. 
 

6.TRETS ESTÈTICS I CLAUS POÈTIQUES 
 
-La unitat de l’obra es manifesta en la forma mètrica adoptada: tercets encadenats ABA  BCB CDC… 
-Tot i que és un poema líric, abunden les narracions, les descripcions i els fragments dialogats. 
-Dante és una mena d’heroi èpic, que planta cara a perills i dimonis. 
-Protagonista i narrador són la mateixa persona. I l’única persona viva. 
-L’ús dels verbs en passats indiquen que Dant ja ha fet el viatge i n’ha tornat purificat. 
-Dante representa la humanitat sencera pecadora, que Dant ajuda a salvar-se amb el seu poema. 
-L’italià que usa –el toscà- és molt ric i variat. És capaç de passar de la llengua més col.loquial al més 
culte, quan aborda temes filosòfics. 
-L’al.legoria reflectia la realitat de manera simbòlica; es partia d’allò concret al concepte que es vol 
ensenyar. Tot es veu des de la perspectiva cristiana. 
-Les imatges auditives (udols, crits) i escenogràfiques (com si de pintura es tractés) donen gran força al 
poema. Només fent por al que passarà, la gent fugirà del pecat. 
-Cal repetir ací que la Comèdia és una enciclopèdia que recull el saber del seu temps. 

7.PERSONATGES 
 

 Personatges principals 
 
Dante 
 
L’ús de la narració en primera persona suposa una gran innovació. 
És l’únic personatge de l’obra que és viu. 
Dante desperta en les ànimes el desig de comunicar-se, i gràcies a aquestes ànimes en pena Dante fuig 
del pecat i abraça el bé.  
La part narrativa i la descriptiva s’acoblen plenament i naturalment. 
El lector que busque la salvació participa –es beneficia- de l’exemple de Dante. 
Dos són els acompanyants de Dante: Virgili (la raó) i Beatriu(la fe). 

 
Virgili 
 
La recerca de la veritat i l’amor patri(Roma, Florència) uneix els dos poetes. Virgili aporta el record 
dels herois i els mites del món antic. La poesia de Virgili era molt valorada pels cristians. Segurament 
per això, Dante s’atreveix a proposar un autor pagà com ell com a exemple de bona moral i recta 
conducta per als cristians del XIV. 
 
 

Beatriu 
 
És molt activa. Baixa a l’infern per buscar Virgili, guia Dante en el seu ascens al Paradís, on descobrirà 

la veritat revelada. L’amor per Beatriu simbolitza el procés d’ennobliment i de purificació personal. 
 

 Dimonis o personatges terrorífics 
  
Caront 
 
(CANT III) Dimoni barquer que duu les ànimes condemnades cap a l’infern. Ancià d’ulls brillants. Els 
viatgers no paren de plorar i maleir perquè coneixen la seua destinació. 



 
Minos 
 
(CANT V) Rei de Creta, molt anterior a la guerra de Troia, fill de Zeus i d’Europa. Excel.lent governant. 
Per això, fa de jutge a l’infern. Per les seues aventures amoroses presideix el cercle dels 
luxuriosos.Desconfia de Dante i tracta de crear desconfiança entre Virgili i aquest. Virgili el desarma, 
com abans ja havia desarmat Creont. 

 
Cèrber 
 
(CANT VI) El seu nom significa en grec “devorador de carn”.Té tres goles. Simbolitza el pecat de la 
gola. Gos enorme, amb tres caps, cua de serp i en el dors molts caps de serp redreçats.Ulls rojos, barba 
greixosa i negra, panxa unflada i mans amb ungles (no té ni cames ni urpes). Arrapa els condemnats i 
els fa embogir. Simbolitza també la discòrdia, per les lluites entre els tres caps, i Dante l’utilitza per  
narrar les lluites florentines. Guarda la porta de l’Infern: veda l’entrada als vius i impedeix l’eixida als 
morts. 
 

Plutó 
 
(CANT VII) Déu pagà de la riquesa, presideix el quart cercle(avars i pròdigs). De veu ronca, no pot 
evitar que Dante i Virgili baixen al seu cercle. Ple d’ira, cau a terra davant les paraules de Virgili. Plutó 
era el déu de l’inframón en la mitologia romana (el seu equivalent grec era Hades) Regna, en meitat del 
Tàrtar, sobre ombres lleugeres i miserables.Inflexible i terrible.  
Totes les riqueses que la mort recull de la terra van a parar al seu ceptre. 

 
Flègies 
 
(CANT VII).Personatge mitològic, símbol de la ira violenta i del foc.No se’l descriu a la Comèdia per bé 
que el sentim cridar. En la Il.líada va fundar una ciutat, Flègia, on vivien els grecs més guerrers. En un 
viatge al Peloponés, la seua filla, Corònide, va ser violada per Apol.lo.Flègies, iracund, intentà cremar 
el temple d’Apol.lo a Delfos. Virgili el posa a l’infern i Dante el fa president del cercle dels iracunds. 

 

 condemnats 
 
ignaus 
 
(CANT III) No fan ni el bé ni el mal. Són indolents, apàtics, “neutrals”, egoistes. En l’infern van 
envoltats de borinots i vespes. Xafen cucs immunds. Dante els menysprea i li sorprén que n’hi haja 
tants. 

 
luxuriosos 
 
Francesca i Paolo, cunyats, mantenen un amor adúlter.El marit de Francesca els va sorprendre i els va 
matar.Era cap a 1290. L’assassí apareix condemnat en el cercle nové de l’Infern. Dante es mostra 
piadós, fins a l’extrem que es desmaia quan els veu. Francesca narra que llegint les aventures dels 
cavallers de la Taula Redona, just quan Lancelot besa Ginebra(la dona del rei Artús), es van besar ella i 
Paolo. 

 
golafres 
 
En el CANT VI –concretament en el tercer cercle- els golafres veuen com cau sobre ells una pluja 
putrefacta, mentre els arrapa i vigila Cèrber, el gos de tres caps. Un florentí d’aquella època, Ciacco, 
diu que conte la seua història quan torne al món terrenal. Dante el tracta amb respecte, mentre fa 
reflexions polítiques sobre Florència. El càstig dels golafres que tant i tan bon menjar havien deglutit 
era viure estirats en el fang sota una pluja pesada i pudenta. 

 
avars i pròdigs 
 



(CANT VII) Els avars espenten grans pesos amb el pit. Alguns porten tonsura, perquè eren papes i 
cardenals tacats per l’avarícia, per la fam desmesurada de riqueses i fama. Els pròdigs són els 
malgastadors. En el dia del judici els avars es presentaran amb la mà tancada i els pròdigs calbs. En el 
segon cas, la calvícia simbolitzaria la pèrdua de tot bé. Dante pregunta a Virgili si reconeix algú.  
Aquest contesta que són tan deformats que no se’ls pot reconéixer. 
 

iracunds i melangiosos 
 
(CANT VII) Els iracunds es peguen entre ells com feren en vida. Els melangiosos, que, per covardia, 
van ser incapaços d’aïrar-se quan tocava,  segueixen afligits enmig del tarquim(tètrica fumarada) de les 
aigües empantanades. Quan parlen és com si fessen gàrgares.No se’ls entén res.  

 
argentí 
 
(CANT VIII)  Es tracta d’una persona –magnatenon magnnimo-, violenta, irada i superba. Així 
defineix aquest florentí –real- el fill de Dante, Jacob. L’anomenaven argentí perquè eren d’argent –
plata- les ferradures del seu cavall. 

 
8.IMPORTÀNCIA I SENTIT DE L’OBRA 
 
Dante ens invita a fer quatre possibles lectures: 
La literal 
Hi ha fets i personatges que són rigorosament històrics. En la Comèdia Dante es venja dels seus 
enemics reals, que reconeix a l’Infern. Planteja la seua ruta ultramundana com si fos un viatge 
autèntic. 
L’al.legòrica 
Després d’haver dut una vida de pecat, Dante busca la virtut, com un pelegrí s’adreça a la seua meta. El 
sentit al.legòric de l’obra es veu en l’ús dels números tres i nou. El tres indica la perfecció divina –
recordem la Santíssima Trinitat- Tres són les parts de l’obra i cada part consta de trenta-tres cants, tres 
són els versos de cada estrofa (tercets). Cada estrofa, com que cada vers té onze síl.labes, té trenta-tres 
síl.labes. El nou, múltiple de tres, apareix en els nou cercles de l’Infern. 
La moral 
Dante dóna una lliçó als seus contemporanis: que busquen els camins de la virtut i abandonen la vida 
pecaminosa si no volen el càstig etern. 
L’anagògica 
És la deducció, el sobreentés. Per exemple, la fugida d’Egipte del poble d’Israel. 
Interpretació literal: Déu allibera el seu poble. 
Interpretació al.legòrica: Crist ens salva. 
Interpretació moral: la virtut guanya el pecat. 
Interpretació anagògica, l’ànima va al Paradís, i no a l’infern. 
 
Des del punt de vista filosòfic, tres eixos vertebren l’obra: 
-el cosmos.Dante crea un món amb tres elements: Infern, Purgatori i Paradís. 
-la raó i la fe. La raó humana és limitada. La fe no coneix límits. Dante passa de poeta a teòleg(Paradís, 
XXV) 
-la predestinació. Si el destí humà està predestinat, l’home no és, doncs, culpable. Dante diu que, si bé 
els astres influeixen sobre el destí de les persones, la intel.ligència humana pot decidir lliurement 
(lliure albir) 
 

IMPORTÀNCIA DE L’OBRA 
 
-Dante, amb la seua obra, escrita en toscà i no en llatí, posa les bases per al que seria després l’italià. 
-Suposa una glorificació de Beatriu, que rep elogis propis d’una santa. 
-La Divina Comèdia és una enciclopèdia on es recullen els sabers de la seua època en teologia, 
filosofia, astronomia, mitologia,  història, política, moral i costums.Dante és el màxim representant del 
món medieval, tot i que la seua devoció  per Virgili –a qui anomena “el bon mestre”(CANT VIII)- i els 
clàssics grecollatins acosten Dante a l’humanisme.  


