
QÜESTIONS LITERATURA 

 

L’HUMANISME 

A finals del segle XIV i principis del segle XV s’expandeix per tota Europa 

occidental un nou corrent ideològic anomenat l’Humanisme. Aquest moviment 

intel·lectual, filosòfic i cultural que, després de dos segles, donarà lloc al Renaixement, 

va nàixer a Itàlia en el segle XIV. La principal causa que va produir el naixement i 

l’expansió de l’humanisme va ser la nova actitud adoptada davant la vida i el món. 

Aquesta actitud es va distanciar del pensament medieval basat en el teocentrisme i es 

va posar a favor del pensament de la filosofia grecollatina on l’ésser humà és el centre 

de tot i no Déu. Esta actitud antropocèntrica va ser fàcilment acceptada per la societat 

degut a les nombroses revoltes que es van produir per combatre els excessos de 

l’Església: els luxes exagerats, l’escassa cultura, la compravenda de càrrecs i 

d’indulgència Papal. Un altre factor important va ser l’aparició de la impremta en 1450 

que va afavorir l’escriptura i la comercialització de moltes obres.  

Per altra banda, amb l’Humanisme es remodelen les estructures medievals. En 

primer lloc, apareix una nova classe social dominant, la burgesia, modificant així la 

societat estamental del feudalisme. La burgesia va nàixer gràcies al comerç, sorgeix a 

les ciutats comercials i desplacen la cultura de les corts dels nobles a les grans ciutats 

comercials, com Barcelona i València. Barcelona va ser durant els segles XIII i XIV el 

centre polític, cultural i econòmic de la Corona d’Aragó, però quedarà desplaçada per 

la ciutat de València al s.XV, la qual esdevindrà hegemònica i viurà un dels períodes 

amb més esplendor de la literatura valenciana: el segle d’or. 

Les característiques principals de l’Humanisme són l'interés pels clàssics 

grecollatins com Ciceró, Plató o Aristòtil i la importància que es dóna a l'home en el 

món. S’abandona la idea de Déu i de la fe com l’única manera d’explicar els fets que 

ocorren al món i es passa a reconèixer l'home com el centre dels estudis, de l’art i de la 

literatura. A més, alguns autors italians que influiran posteriorment en la nostra 

literatura són: Dante Alighieri amb La Divina Comèdia, Francesco Petrarca amb Il 

Canzoniere, Giovanni Bocaccio amb Il Decamerone i Leonardo Da Vinci. 

A casa nostra l’Humanisme no es va desenvolupar amb tanta intensitat com a 

Itàlia. Ací, els escrivans de la Cancelleria Reial foren els primers en traduir al valencià 

obres en prosa clàssiques a partir de textos en llatí. D’aquesta manera, la Cancelleria 

es va convertir en la principal difusora de l’Humanisme. En canvi la poesia no va tindre 

tanta repercussió com la prosa perquè encara estava lligada a l’estil trobadoresc. Per 

últim, podem destacar a Bernat Metge amb la seua obra més important Lo somni que 

fou una de les figures més representatives del corrent humanista. 



 

LA  LITERATURA  A  LA  VALÈNCIA  DEL  S.XV (El segle d'Or) 

Al segle XV entrem en contacte amb l'Humanisme durant en regnat d'Alfons en 

Magnànim qui establí la cort al Regne de Nàpols i Sicília. A més, es produeix un 

augment considerable d'escriptor i lectors. En aquest segle, Barcelona perd 

l'hegemonia que havia tingut durant els segles XIII i XIV per culpa de: la pesta, la crisi 

econòmica i les revoltes antifeudals. Així doncs, i per les raons exposades, València es 

converteix en una ciutat de referència a Europa gràcies a la impremta, la construcció 

de grans edificis, l'augment de la població i la gran millora de l'economia. 

És en aquest context que la societat evoluciona amb l'aparició de nous lectors: 

la burgesia. La Cancelleria Reial donarà resposta a aquest lectors promocionant els  

nous escriptors creadors de nous gèneres, nous temes i nous estils. D'aquesta manera, 

es consolidarà l’estàndard literari de la nostra llengua, convertint-la en llengua model 

de prestigi, cultura i modernitat. 

València serà un clar exemple de tot aquest panorama literari on destaquen les 

grans figures literàries valencianes com: Ausiàs March amb els Cants d'Amor, una 

poesia amorosa més humanitzada i realista que la trobadoresca; Dante Alighieri; 

Francesco Petrarca; Giovanni Boccaccio; Joanot Martorell, amb Tirant lo Blanch; Joan 

Roís de Corella amb La tragèdia de Caldesa, que és el creador de la “Valenciana Prosa”; 

Isabel de Villena amb Vita Christi, escrita des d'un punt de vista femení i en resposta a 

l'obra misògina de Jaume Roig; Jaume Roig amb L'espill o Llibre de les dones que és una 

obra misògina o Curial e Güelfa, anònima. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUSIÀS MARCH 

 

 Ausiàs March va nàixer, probablement, a Gandia, en una família pertanyent a la 

petita noblesa. Fou cavaller al servei d’Alfons el Magnànim i, a més, va ser anomenat 

falconer major del rei. Es casà amb Isabel Martorell (germana de Joanot Martorell) i, 

morta aquesta, es va casar de nou, amb Joana Escorna. Afegir que va morir sense 

descendència legítima i que la seua vida va estar plena de desgràcies i de fracassos. 

 La seua obra està formada per 128 poemes i es caracteritza especialment per 

mostrar obertament una oposició a la poesia trobadoresca. per una banda decideix 

abandonar l'occità i fer servir el valencià, la nostra llengua. A més, fa una poesia més 

profunda, que naix del cor i és més sincera. No obstant això, continua fent ús d’alguns 

tòpics trobadorescos com el senyal i, també, alguns occitanismes per raons mètriques. 

 Tanmateix, March parla de dones de carn i ossos, ja no són perfectes ni 

idealitzades, com ho eren en l’amor cortès, aquestes pequen i fan pecar. Però, a la 

vegada, el poeta en els seus poemes, s'hi dirigeix parlant-los de “vós” com a mostra de 

respecte i distància. En canvi, en el Cant espiritual, quan li parla a Déu usa el “Tu”, com 

a senyal d’acostament, per sentir-lo més a prop. Fa això perquè té por de no ser un 

bon cristià, té por de l'infern. 

 Els seus poemes estan dividits en Cants, segons la temàtica. Els cants d’amor 

formen part de la primera etapa. En ells, parla de l’amor i diferencia tres tipus: “l’amor 

foll”, sensual i apassionat; “l’amor fi”, amor platònic i espiritual; i “l’amor venal”, amor 

conjugal interessat. “Plena de seny”, “Llir entre cards”, “Amor, amor”, “Oh foll amor” i 

“Mon darrer bé” són els senyals que March utilitza per amagar el nom de l’estimada. 

 La segona etapa és la dels cants de mort. En aquests cants, l’autor plany a la 

mort de la seua estimada.  

 Els cants morals pertanyen a la tercera etapa, on Ausiàs March planteja 

conflicte entre la moral religiosa i els sentiments. Cal dir que en ells predomina un to 

sentenciós. 

 L’última etapa, la quarta, està formada pel Cant espiritual, que consta dels 

poemes més intensos i importants. Cap al final de la seua vida, invoca a Déu per a 

obtindré el seu perdó i no ser condemnat.  

 Val a dir per acabar que és especialment recordat cm el poeta universal de 

l'amor i va arribar a ser referents per a altres escriptors. Va ser un renovador de la 

lírica i un avançat al seu temps que encara avui ressona en altres veus. En definitiva, un 

clàssic valencià.  



 

 

 

 

 


