
Al segle XII van ocórrer varis conflictes bèl·lics, com les primeres creuades, la 

independència de Portugal... 

Apareix el Feudalisme, el que provoca una clara desigualtat entre distintes 

classes socials a causa del pacte de vassallatge. La dona es considerava 

inferior a l’home. 

 

LA POESIA TROBADORESCA 

 

La poesia trobadoresca és un moviment lingüístic que té origen a França durant 

el s.XII. L’inicia Guillem de Peitieu, un noble francès. 

La poesia trobadoresca és coneguda per ser la primera gran expressió literària 

en llengua romànica. Es va produir paral·lelament a la continuació del llatí com 

a llengua de cultura. 

En la llengua catalana va destacar la prosa. Distinció entre poetes llatins i 

trobadors que escrivien en occità. 

 

TIPUS DE POESIA TROBADORESCA: 

 

Poesia culta: Textos molt elaborats per la seva mètrica (composició, estrofa, 

quantitat sil·làbica i rima) i també des d’un punt de vista retòric, resulta una 

poesia molt complexa (pel ús de figures retòriques, imatges i tòpics). 

 

Poesia lírica: Reflexa els sentiments de l’autor, normalment el seu estat 

sentimental i altres vegades les seves pors i pensaments davant la mort o la 

religió. 

 

Poesia escrita en llengua occitana: No està en cap dels dialectes d’aquesta 

llengua, està en una llengua comuna acceptada pels trobadors catalans i 

italians. 

 

 

 

 



TROBADORS, JOGLARS I CANÇONERS 

 

Els trobadors eren artistes majoritàriament de classe alta. Composaven obres 

literàries i musicals, les quals interpretaven, o les feien interpretar als joglars. 

Amb la finalitat de ser difoses en llocs públics.  

 

Els joglars eren músics ambulants que no només tocaven instruments i 

cantaven cançons, sinó que a més realitzaven tot tipus d'activitats per divertir al 

poble (acudits, màgia, acrobàcies, ...) Eren de classe baixa i no componien ni 

escrivien les obres que cantaven, es limitaven a difondre les obres dels 

trobadors de forma verbal. 

 

No actuaven en castells ni palaus, sinó que ho feien en les places dels pobles. 

Eren nòmades, viatjaven de poble en poble. No obstant, van anar influenciant a 

les poblacions a les que visitaven fins que convertir-se en grans artistes. 

 

AMOR CORTÈS 

 

A diferència de la situació masclista que es vivia en el segle XII, als poemes 

d’amor cortès l’home era el vassall (hom) i la dona la dama noble (midons) i el 

seu marit (gelós) el qual estava advertit de la possible infidelitat de la seva dona 

gràcies als llagoters envejosos (lausengiers). El trobador s’enamora de la 

dama, fet que provoca que adquireixi valors com la gentilesa, cortesia o 

humilitat el que es contraposa a l’amor medieval i pactat que n’hi ha entre la 

dama i el seu marit. 

 

ESTILS POÈTICS 

 

Trobar Leu: Busca la senzillesa expressiva per emocionar l’auditori d’una 

manera directa. 

 

Trobar Clus: Es caracteritza per les seves paraules complicades d’entendre. 

 



Trobar Ric: La seva elaboració literària es troba especialment en la forma de 

les seves paraules i la  seva bellesa sonora. 

 

GÈNERES TROBADORESCOS 

 

La Cançó: Gènere amorós per excel·lència, les seves estrofes expliquen 

l’enamorament i la fidelitat del trobador respecte la seva dama. La tornada es 

repeteix varies vegades durant la cançó i es més breu que les estrofes. Es 

conserva la privacitat de la dama amb el mot “senhal”. 

 

La Dansa i Balada: Temàtica amorosa, es poden ballar. Contenen un breu 

“refrany” que es va repetint.  

 

L’Alba: Fa referència a l’hora d’acomiadar-se de la dama després d’haver 

passat una meravellosa nit junts. 

 

La Pastorel·la: Amor rural entre una pastora i un cavaller. 

 

La Tensó i el Partiment: Debats entre dos trobadors sobre amor, política, 

moral...; En estrofes alternes. 

 

El Sirventès: Un trobador fa sàtira amb un altre personatge. Era una arma 

propagandística. 

 

El Plany: Record del senyor o un amic traspassat.  

 

 

ELS TROBADORS CATALANS 

 

Guillem de Berguedà (1138 – 1196): Elegants cançons romàntiques i 

sirventesos. Composicions són un testimoni de tot el que va viure a l’Edat 

Feudal. 

 



Rei Alfons I el Cast (1154 – 1196): Primer rei de la corona catalanoaragonesa. 

Conegut com “El Trobador”. Va compondre cançons de poesia culta provençal. 

Va atraure grans trobadors a la seva cort. 

 

Guillem de Cabestany (1162 – 1212): Trobador rossellonès. Va emprar l’estil 

Trobar Leu per les seves cançons amoroses. 

 

Cerverí de Girona (1259 – 1285): Trobador català més important de la segona 

meitat del segle XIV. Les seves obres poètiques eren tan diverses que 

contenien gairebé tots els estils de poesia trobadoresca. 

 

Guerau de Cabrera (? – 1158/1165): Autor de “Ensenhamen”, document 

inestimable per el gran nombre de personatges i estils que aquest conté. 

 

Ramón Vidal de Besalú (inicis del segle XIII): Conegut per “Les Razos de 

Trobar”. Tracta la reprensió dels marits gelosos. 


