
CANTIGAS DE ESCARNIO E MALDICIR



CONCEPTO

Composicións poéticas de carácter satírico.

* Sátira: crítica ou parodia que tende a ridiculizar. 

Incluénse neste grupo todas aquelas composicións que non son nin 
cantigas de amigo nin de amor = TEMÁTICA MOI DIVERSA.

A súa orixe podemos atopala no SIRVENTÉS de Provenza. 



CLASIFICACIÓN
Podemos distinguir CATRO grandes bloques:

a) Sátira política: crítica aos nobres pola súa covardía nas guerras (NON ao rei)

b) Sátira moral ou relixiosa: reprende os malos costumes e os vicios = CONSELLOS MORAIS

c) Sátira social/de costumes/persoal

- contra profesións: médicos, astrólogos...

- contra persoas con defectos: calvos, narigudos...

- contra a corrupción de xuíces, validos...

- contra cregos, abades e soldadeiras pola súa conduta obscena: homosexualidade, luxuria...

d) Sátira literaria: crítica ás calidades artísticas doutros xograres ou trobadores.



ESTILO E RECURSOS

1. Léxico rico e variado

● Sobre profesións: citolar, besteiro...

● Sobre partes do corpo/vestimenta/lugares: saia, calzas, sobrancellas...

2. Palabras obscenas e escatolóxicas: foder, carallo, cagarría

3. Ironía e sarcasmo

4. Equívocos: dobres sentidos, calembures...

5. Símil degradante

6. Metáforas de carácter sexual

7. Hipérbole



DIFERENZA ENTRE AS DE ESCARNIO E MALDICIR

ESCARNIO MALDICIR

● Sátira indirecta

● Chea de dobres sentidos

● Non se revela o nome do criticado

● Frecuentes xogos semánticos: EQUÍVOCO

● Fina ironía

● Eufemismos

● Sátira directa

● Sen dobres sentidos

● A persoa criticada pode ser identificada

● Vulgarismos, insultos e palabras obscenas

● Agresión verbal

● Disfemismos



IMPORTANCIA

 Na tradición da lírica galego-portuguesa o máis frecuente é a SÁTIRA SOCIAL, que
ademais xeralmente se inclina ao campo obsceno.  

 Orixinalmente tiñan un elemento de teatralidade (indicacións xestuais…)

 Teñen un indubidable valor sociolóxico, histórico e lingüístico, posto que aí aparecen 
retratados dun xeito realista, mediante unha linguaxe coloquial que reflicte a fala 
do pobo, personaxes e acontecementos da época medieval.




