
Què és l'Amor Cortés?

Al si de la societat feudal del s.XIII, en terres occitanes, naix el que hui en dia 

coneixem com a literatura trobadoresca i el cant a l'Amor Cortés. 

El trobadors són els autors d'aquesta poesia escrita en occità i que tant d'èxit 

tindrà arreu de la Mediterrània, sobretot a la nostra terra. Encomanada per un cavaller, 

el joglar serà l'encarregat d'intrepetar la cançó que el trobador li escriga.

Les  cançons  ens  narren  un  amor  adúlter,  difícil  i  idealitzat  entre  la  Midons  (dama 

casada), rica i poderosa i un cavaller que la cortejarà i esdevindrà el seu vassall.

Aquest cavaller apareix sempre descrit com un home valent, humil, generós i gentil que 

s'enfrontarà a l'amor igual que ho fa en la guerra, perquè per a ell, l'amor és com una 

batalla que ha de guanyar. 

A banda de la cançó, es desenvoluparant altres gèneres que serveixen per parlar 

d'altres temes com el plany -lament per la mort d'un amic o senyor-, el sirventés, el  

plany o l'alba.

Per acabar, val a dir, que aquesta literatura va determinar una nova manera de 

comportament respecte a les relacions amoroses que actualment encara perduren en la 

nostra cultura. Uns vestigis que en absolut contribueixen al refermament del nou model 

de relacions personals que hui en dia busquem i desitgem; l'igualitari. 

Importància de Ramon Llull

Ramon  Llull  va  nàixer  a  Mallorca  l'any  1232.  VA viure  una  vida  ordenada  i 

tranquil·la a la cort amb la seua família. De sobte, però, un dia, als 30 anys, va tindre 

una visió de Jesucrist crucifixat que li suposà un canvi radical en la seua vida.  A partir  

d'aquell moment decidí abandonar familia i bens, ordenar-se com a franciscà i dedicar a 

vida a la  conversió d'infidels (jueus i musulmans), al cristianisme. 

Per  tal  d'aconseguir  el  seu objectiu es  dedicà a redactar  llibres  tant de caire 

científic com místic. També demanaà a papes i reis que construiren escoles per difondre 

el  missatge  i  estudià  les  llengües  que,  per  a  aconseguir  una  correcta  conversió, 

necessitava.  Estudià  llatí  i  àrab  i  per  aconseguir  que  la  seua  gent  l'entenguera 

perfectament hagué d'adaptar els teextos en llatí  a la llengua romànica (valencià).  

D'aquesta manera, considerem Llull con el creador de la prosa literària. Ens va 

deixar tota un compendi lexicogràfic culte que feu que la nostra llengua adquirira molt 

de prestigi.


