
3.- HISTORIOGRAFIA MEDIEVAL.  
     LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES I EN ESPECIAL LA DEL REI JAUME I 

 

 En totes les literatures, el primer llibre en prosa que ix és la 

historiografia; un text que estudia la història d'un territori i les seues fonts. La 

forma més simple de la historiografia és la crònica. 

 La importància de les 4 grans cròniques medievals de la nostra literatura 

és el seu valor històric i literari. Aquestes cròniques narren les gestes i, en 

alguns casos també els records personals de fets històrics reials.  

 Són una mena de "document notarial" que permet deixar constància de 

que els fets històrics que s'hi narren van ser reals, tot i que podem dir que 

tenen una clara funció propagandística, ja que els fets sempre van a favor de la 

corona catalano-aragonesa, giren entorn al Rei i tenen un to heroic i patriòtic. 

Per aquesta raó, el rei i els cavallers apareixen descrits com els millors del 

món, els més justos, afavorits i protegits per Déu. 

 

Els títols de les 4 cròniques són:  

 

Crònica de Jaume I o Llibre dels feyts. 

Crònica de Bernat Desclot,  

Crònica de Ramon Muntaner  

Crònica de Pere el Cerimoniós. 

 

En La crònica de Jaume I o Llibre dels feyts es narren els fets més importants 

de la vida del rei; des del seu naixement fins a la mort.  

 Lingüísticament parlant, es caracteritza perquè està escrita en primera 

del plural (Nós majestàtic), i el rei la va dictar als escrivents. 

Està plena de verisme i es dissimulen aquells moments en què la figura del rei 

no fou tan gloriosa.  

 

 

 

 

 

 



 

4.- LA LITERATURA RELIGIOSA I MORALITZANT: SANT VICENT FERRER 

 

 Durant el s. XIV, es va produir una crisi política i social que afectà a tota 

Europa i suposà també una profunda crisi religiosa que dividí la cristiandat.  

L'obra de Sant Vicent Ferrer, pretén que es recuperen els valors del 

cristianisme que s'havien perdut i la lluita contra l'escepticisme que s'havia 

generalitzat entre els cristians a causa de la corrupció i les males pràctiques 

dels religiosos.  

 

 Sant Vicent Ferrer, frare dominicà valencià, dedicà gran part de la seva 

vida a recórrer tot l’Occident cristià  predicant  l’evangeli. Fou molt seguit i 

escoltat.  

Predicava sempre en espais oberts, i parlava del pecat, de la mort, de l’arribada 

de l’Anticrist i de la fi del món.  

Els seus sermons eren tots en valencià i  arribaven amb gran facilitat perquè 

utilitzava moltes tècniques teatrals que els feien pròxims al públic: plorava amb 

molta facilitat, feia servir moltes onomatopeies: brams d’ase (Haaic), cants de 

gallina (coc…coc…), els crits dels condemnats a l’infern..., reproduïa diàlegs 

fent veus diferents i cantava cançons. I per no perdre’s ni ell ni l’auditori, 

utilitzava la rima i  l’enumeració. 

 

 


