
LA LITERATURA DEL SEGLE XV A LA CIUTAT DE VALENCIA 

No hi ha dubte que l’Espill, de mestre Jaume Roig, ocupa un lloc ben destacat 

dins l’espessa i vigorosa tendència misògina de la literatura europea 

medieval. Com deia Morel-Fatio, el llibre del metge valencià no desmereix 

gens ni mica al costat del Corbaccio o del Matheolus, de les Quinze joies du 

marinatge o de l’obra de l’Arxiprest de Talavera. La destresa narrativa, 

l’acuïtat de l’observació realista i el metòdic rigor satíric, que Roig desplega en 

el seu llarg poema, fan de l’Espill un dels textos més vius i atraients del 

gènere. 

 

València a la segona meitat del segle XV 

En el panorama de la literatura catalana de la segona meitat del segle XV,              

hom pot constatar que un bon nombre d’escriptors pertanyen a l’àmbit           

valencià: Jordi de Sant Jordi i Ausias March; Joanot Martorell; Roís de Corella             

i una sèrie de poetes menors i conreadors d’una prosa d’arrel classicista  

Aquest fet de caire literari no és casual, sinó que es produeix paral·lelament a              

l’auge que la ciutat de València, a la segona meitat del segle XV, adquireix en               

altres àmbits, com el demogràfic, l’econòmic i el polític-social. 

La València de meitat de segle XV és una ciutat en plena eclosió demogràfica              

– al llarg del segle XV, la ciutat passa de 40.000 a 75.000 habitants- i amb un                 

increment econòmic considerable, l’impuls del qual arrenca del regnat de Pere           

el Cerimoniós, en el segle anterior. Tot això acompanyat de l’hegemonia           

política dins la Corona d’Aragó, detentada per Catalunya fins en aquell           

moment. 

Valencia segle XV  

Repercussió en la producció literària i dóna lloc al que es coneix com al Segle              

d´or de la nostra literatura. Segle que és bàsicament valencià ja que la pràctica           

totalitat d´autors d´aquesta època –i que comprèn noms com Jordi de Sant            

Jordi, Ausiàs March, Joanot Martorell, Jaume Roig, Isabel de Villena, Roís de            



Corella...- van néixer o estaven arrelats a València. D´una València dinàmica,           

alegre, ostentosa i de costums morals relaxants, l´ambient que els literats de            

l´època reflectiran en les seves obres.  


