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La lírica provençal és la poesia escrita pels trobadors en llengua vulgar 

occitana durant els segles XII i XIII. Es tracta de la primera manifestació culta 

en una llengua romànica. El seu centre de producció i desenvolupament és 

Occitània, on va aparèixer a final del segle XI i d'on s'estengué, a causa del 

seu immens prestigi, a tot l'Europa occidental. Occitània no és en absolut una 

entitat política unitària: està dividida en una sèrie de petites entitats polítiques 

(comtats, vescomtats,...). És un país amb una llengua i amb una cultura 

comunes , però no sota el mateix poder. 

La penetració d'aquesta literatura a la Corona d'Aragó va ser tan decisiva

que els poetes catalans no únicament n'adoptaren els temes i l'estructura, sinó

que, fins i tot, se serviren de la llengua. De manera que als Països Catalans el 

provençal o occità serà des del segle XII la llengua de la poesia culta. Haurem 

d'esperar Ausiàs March, al segle XV, per trobar un poeta pur, que escrigui 

només en català. 

La literatura trobadoresca és integrada per un corpus d'unes 2.500 

poesies escrites durant els ss XII i XIII. Es tracta, per tant, d'una poesia escrita

en una llengua supradialectal, una mena de koiné, producte d'una voluntat 

comuna d'expressar-se poèticament en una forma que depura i generalitza

la llengua parlada. La poesia trobadoresca, doncs, es caracteritza perquè és 

escrita en llengua vulgar, entesa per tothom, és lírica i és obra d'individus 

d'identitat coneguda. 

Cal tenir sempre ben present que les poesies dels trobadors eren un tot 

indestriable de les melodies que les acompanyaven. El poeta, anomenat 

trobador, componia la lletra i la música de les diverses peces que després

havien d'ésser divulgades mitjançant el cant pels joglars. 

La convenció literària principal que aporta la literatura trobadoresca és 

un codi de galanteria i de cortesia, que de fet pot ésser llegit com una 

complexa transposició de les relacions de vassallatge de la societat feudal a la 

relació amorosa entre el trobador i la seva estimada, tot això és l’amor cortès.

L'enamorat, igual que l'aspirant a cavaller, ha de passar per les diferents 



etapes de l'aprenentatge. La dona a la qual el poeta s'adreça és 

necessàriament noble i casada; l'amor, per tant, esdevé

adulterí. No podia ésser altrament: en no tenir les donzelles estat jurídic, 

tampoc no podien tenir, en conseqüència, vassalls; la casada, en canvi, pel seu

estat, adquiria la categoria de domna, (domina 'senyora').

L'enamorat compta amb dos enemics, el marit, el gilós ('gelós'), i el lausengièr,

l'adulador del marit, que pot denunciar-lo a aquest. Per tant, ha d'ésser 

discret, i en els seus versos amaga el nom de l'estimada sota un senhal, mot o

frase que serveix per a designar-la. 
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