
 

TRADICIÓ I RENOVACIÓ DE LA LÍRICA DELS SEGLES XIV I XV 

MARC  TEÒRIC 

Està present:  

● La pervivència de la poesia trobadoresca. 

● Els moviments renovadors de la lírica. 

Dins del context sociopolític trobem una superació del sistema feudal, apareix           

una nova classe social l’anomenada “Burgesia”, un sistema econòmic que està           

basat en el comerç i les finances. També es creen grans ciutats, una cultura              

urbana i apareix una nova visió al fet religiós, una visió escèptica. 

Apareix una nova concepció de l’art, es produeix un pas del romànic al gòtic. Hi               

ha una nova sensibilitat literària, amb una exigència amb trobadoresc a           

Catalunya.  

- El Cançoner de Ripoll: Està redactat al mitjans del segle XIV. Hi ha 18              

poesies per autors del regne de Mallorca. El gènere més utilitzat va ser             

la dansa. 

- La Poesia Dels Certàmens Poètics: Pertany al final del S.XIII.          

Desapareix la poesia trobadoresca, excepte a Catalunya. Hi ha una          

croada contra els càtars, amb un desmantellament de la cultura a les            

corts occitanes. Al 1323, es crea el consistori de Gaia ciència per            

ciutadans de Tolosa. També hi ha una limitació de la llibertat del poeta,             

es redueix la temàtica religiosa, es fixa l’estructura formal i hi ha una             

imposició a la llengua rígida i arbitrària. 

- Consistori Gaia Ciència De Barcelona: Creat al 1393 per el Rei Joan I.             

Es produeix un diccionari de rimes i un desvirtuament de l’esperit           

trobadoresc. 

- Retorn Dels Trobadors Clàssics: Els poetes més importants són:         

Gilabert de Próixita, Andreu Febrer i Jordi de Sant Jordi. El seu model             

d’inspiració van ser el dels trobadors clàssics. 

- Jordi De Sant Jordi: És el poeta més important de la tradició            

trobadoresca. Fa una composició destacable: els estramps (són versos         



 

sense rima). El seu poema més personal és “Presoner”, en el qual            

expressa la seva solitud i angoixa. 

- Gilabert de Próixita: Poeta Valencià. Autor de 21 poesies de tema           

amorós, en les que s’analitzen diversos estats de la passió del poeta,            

també s’adverteixen certes influències de Dante. 

- Els Estilnovistes Italians: Poetes com Guido Guinizzelli, Guido        

Cavalcanti, i Dante Alighieri, els anomenats estilnovistes. Conreen el         

“dolce stil novo”, van anar creant des del S.XIII una nova concepció de la              

dam, molt més idealitzada i angelical, amb conseqüència un nou          

llenguatge poètic. Francesco de Petrarca és el més representatiu         

d’aquesta nova visió. 


