
   

LITERATURA CATALANA 

LITERATURA CATALANA: DEL ORIGEN FINS AL SEGLE D’OR 

Els primers textos escrits apareixen als segles XI-XII i tenen una finalitat 

pràctica. Trobem exemples de juraments de fidelitat feudal, compilacions de 

lleis i un recull de sermons. 

Els primers textos literaris catalans apareixen al segle XIII. La literatura 

catalana es desenvolupa entre el segle XIII-XIV. Quan arriba el segle XV, la 

literatura catalana arriba a la seva màxima esplendor. Dins d’aquest textos, no 

tots estan escrits en llengua catalana. Podem troba textos en llatí, occità, català 

etc...  

La poesia trobadoresca marca notablement la literatura catalana fins al segle 

XV. Aquest moviment trobadoresc s’inicia a Occitània, país molt proper a 

Catalunya. El tema característic és l’amor cortès. Molts autors catalans 

escrivien en occità (també anomenat provençal) llengua que no els 

representava dificultats. Entre els trobadors catalans destaquen Guillem de 

Berguedà i Cerverí de Girona. També destacar la gran aportació de Ramón 

Llull, creador de la prosa catalana culta. Al llarg dels segles XIII-XIV, s’escriu el 

millor conjunt historiogràfic de l’Europa medieval catalana.  

A la poesia catalana (S. XIV-XV), destaquen Ausiàs March, Jaume i Pere 

March, Andreu Febrer, Jordi de Sant Jordi i Gilabert de Próixita. Al segle XV 

trobem les dues grans novel·les catalanes; Curial e Güelfa i Tirant Lo Blanc.  

Contextualització històrica 

Als segles XI-XIII neix una nova estructura social, el feudalisme. La societat 

estava dividida en els privilegiats: rei, noblesa i el clergat  i els no privilegiats: 

esclaus i camperols. Al segle XI, el gènere literari més important és la lírica 

trobadoresca, el qual va néixer a les corts de l’Occità.  

 

 

 



   

L’últim trobador: Ausiàs March 

Durant el segle d’or, el centre cultural era València, on va néixer Ausiàs March 

qui va impulsar el català. El tema de l’amor l’obsessiona, opta per la solitud. 

Influència de l’humanisme.  

La literatura religiosa i moral (S. XII-XIII-XIV) 

La crisis assoleix Catalunya i el poder de l’Església es va afeblir. Els escriptors 

del Segle XIV són un reflex de la crisis per mitjà de la seva obra. Francesc 

d’Eiximenis defensa les seves obres amb valors cristians. Sant Vicent Ferrer 

predica la doctrina de Déu.  

La literatura historiogràfica, propagandística reial 

L’objectiu de les cròniques era propagandístic (explicar al poble gestes dels 

seus reis). Hi ha 4 grans cròniques: Llibre dels Feyts, Llibre del rei Pere, 

Crònica de Ramon Muntaner i Crònica de Pere el Cerimoniós. 

DE LA DONA A LA DAMA 

Durant l’edat mitjana, la dona era inferior a l’home, en tots els punts de vista, ja 

sigui intel·lectual o físic, només tenien la funció de reproduir-se. També se la 

considerava un objecte atractiu, misteriós, impur i perillós, incitava a l’home a 

pecar ja des dels principis de la humanitat. Al llibre Gènesi, Eva era la que 

incitava a Adam a agafar la fruita prohibida, i aquest ho feia per culpa d’Eva.  

La dona des del punt de vista moral, era vista com: dèbil, pecaminosa, 

inconstant i voluble. Aquest fet tan negatiu contra la dona explica la misogínia, 

que és l’actitud i la pràctica literària consistent de blasmar el gènere femení. 

En aquest context, la poesia trobadoresca va construir una imatge idealitzada 

de la dama que capgirava totalment la visió que es tenia anteriorment de la 

dona. Tant la seva bellesa corporal, com les seves virtuts morals, eren més que 

un ideal, esdevenien un mitjà per al perfeccionament espiritual del trobador. En 

un principi, la dama encarnava els poders feudals, com ara el poder, la 

generositat i la mesura. Més endavant, va ser una síntesi de les virtuts 

cristianes, com ara la humilitat, la pietat o la paciència. 



   

En la visió dels trobadors, la dona era un ésser superior, que havia de ser 

tractat com a tal, en els seus poemes, cançoners i novel·les, l’home s’entrega a 

la dama exaltant-la. 

 


