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LÍRICA  TROBADORESCA   
 
1. CONTEXT  
 
Durant els segles XI i XII ─ el moment més àlgid del feudalisme estamental─ apareix a Occitània 
(territori sud de l’actual França)  la primera manifestació literària culta en una llengua romànica: la lírica 
trobadoresca provençal.  Aquest model poètic (oposat a la poesia escrita en llatí per clergues i 
universitaris i a l'èpica joglaresca de tradició oral) s'estendrà ràpidament a terres nostres, de manera que la 
lírica trobadoresca esdevindrà el model culte de fer poesia a les nostres terres fins al segle XIV.  
 
ACTIVITAT 1. Relacioneu els tres tipus d’autors que hi havia a l’edat mitjana amb la seua definició: 
 
• Aquell que escrivia exclusivament les composicions poètiques en llatí  
 
• Aquell que componia en occità, i no sols n’escrivia la lletra sinó també la 

música, perquè aquestes composicions estaven destinades al cant 
 
• Aquell de condició social més baixa que s’encarregava de transmetre i divulgar 

les poesies trobadoresques per les diferents corts i viles 

      Trobador 
 
     Joglar 

 
 

       Poeta 
 

 
ACTIVITAT 2. Col·loca les paraules següents al lloc que els hi corresponga, de manera que s’hi puga veure 
clar el paral·lelisme entre literatura i societat medievals. 
 

   trobador  –  senyor  –  LITERATURA  –  dama  – vassall  –  SOCIETAT  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ACTIVITAT 3. Llegeix el fragment de la cançó del trobador Guillem de Cabestany i respon 
aquestes preguntes: 

Més bella no n’ha fet el Crist: 
cos preciós, dels ulls regal, 

blanc i fi, com mai no s’ha vist... 
Tan bella és, que en resto trist, 
car ella en mi no para esment. 

 
Prou l'Amor vull, prô m'és hostil, 

i això em lacera a tot estrop. 
El foc que em crema és tal, que el Nil 



l'extingiria igual que un fil 
aguantaria un tron d'honor. 

 
Prô si fos vell i volgués Déu 

que ella em veiés blanc com la neu, 
no em sentiria ni un lament. 

(...) 
Perquè midons torna valent 
el desvalgut i el malcontent. 

a) Quins versos descriuen físicament la dama estimada?  
b) Els sentiments que provoca la dona en el trobador són d’alegria o bé de tristesa? Per què? 
 
 
 

c) En què consisteix l’amor cortès? 
 
 
 
 
 
d) Què vol dir el mot midons? 
  
       
 
ACTIVITAT 4.Qui eren els trobadors? En saps algun nom? 
 
 
 
 
 
ACTIVITAT 5. Ací teniu la traducció de quatre fragments que pertanyen a gèneres diferents. 
Indica a quin gènere pertanyen i digueu en què us haveu basat per classificar-los: 
 

 
1 _________________________________ 
No done el  valor  d’una f iga 
a l  vostre  braç  
que sembla cabiró  de biga 
i  e l  porteu arronsat ;  
caldr ia  or t iga  
que us  es t i rara  e l  nervi  
Ah Marqués,  Marqués,  Marqués,  
Sou farci t  i  p le  d’engany! 
                                          GUILLEM DE BERGUEDÀ 

 
2________________________________ 
L’han mort els pagans, però Déu se l’ha endut 
a l  seu costat ,  on l i  serà  indulgent  
amb els  grans pecats  i  e ls  menors ,  
perquè els  àngels  l i  foren tes t imonis  
que mantingué la  l le i  cr is t iana 
 
                                          GUILLEM DE BERGUEDÀ 
 
 

3  
    _________________________________ 
 
M’est ime més amar-vos endebades 
que fruir  d’una al t ra ,  
perquè amor em diu que us  conquerirà  
ja  que m’ha conqueri t  a  mi,  
i  em diu que té  domini  per  donar-me goig,  
però cal lant  i  sofr int  
us  amaré sempre.  
                                 FORMIT DE PERPINYÀ 

4 
   _________________________________ (es  bal la)  
Puix que la  galanter ia ,  preu,  valor ,   
jo ia ,  reconeixement ,  cortes ia ,   
seny,  saber ,  honor,   
bel l  par lar ,  bel l  acol l iment ,   
l larguesa,  amor,   
coneixement  i  gent i lesa   
t roben sosteniment  i  a juda  
 
                                        CERVERÍ DE GIRONA 

 
ACTIVITAT 6. Resumiu les característiques principals de la lírica trobadoresca 


