


A IDADE MEDIA
SÉCULOS: XII-XV

LINGUA:  galego-portugués

POESÍA PROSA

a) Profana (trobadoresca)                                                a) Haxiográfica

b) Historiográfica

c) De ficción

3. Cantiga de escarnio e maldicir

b) Relixiosa

1. Narrativas (Miragres)

2. Líricas (Loores)



CONTEXT

O 

HISTÓRIC

O

Nos séculos XII-XIII Galicia atravesa unha etapa histórica 

de gran desenvolvemento:

 Crecemento da poboación

 Expansión da agricultura

 Difusión do fenómeno urbano

 Nova clase social: burguesía

Impulso de fenómenos culturais:

 Camiño de Santiago

 Literatura

 Arte Románica



• De qué estilo é a catedral de Santiago?

• En que ano comezou e rematou a súa construción?



Santiago convértese nunha das principais 
urbes de Europa:  ERA COMPOSTELÁ

 Bispo da cidade: Diego Xelmírez. 

 Pórtico da Gloria, obra do Mestre Mateo



CONCEPTOS BÁSICOS

Trobador: era o compositor das cantigas, que ás veces 
interpretaba el mesmo. Xeralmente nobre. 

Xograr: era o intérprete de composicións alleas. 
Normalmente aparece o nome máis un alcume ou 
o lugar de orixe.

Ex: Martín Códax ou Xoán de Cangas.

Soldadeiras: mulleres que danzaban e realizaban 
exercicios ximnásticos durante as representacións. 
Fama de prostitutas.

Ex: María Balteira.





O LIRISMO PROVENZAL

Este amor cumpría coa filosofía do amor cortés, concepto que 

floreceu en Francia, e se pode resumir nos seguintes tópicos:

 Total submisión do namorado á dama: vasalaxe. 

Ex: donha, senhora...

 Concepción platónica e idealizada da amada: distante e perfecta.

 Os namorados son de condición aristocrática: cortés.



A lírica provenzal penetrou en Galicia a través do Camiño.



AS CANTIGAS DE AMOR

• Composicións poéticas de carácter amoroso nas que o 
trobador adopta a máscara dun amante para expresar o 
seu tormento a causa dun amor non correspondido:

coita de amor (poden chegar a morrer de amor)

• Esta queixa vai dirixida frecuentemente a unha dama: 
senhor

• A pesar da enorme influencia da lírica provenzal, presenta
diferenzas.



AS CANTIGAS DE AMIGO

Breves composicións poéticas postas na voz dunha muller (aínda
que compostas por trobadores) sobre a ausencia do amado que
se dirixe:

- á nai

- ás amigas ou irmás

- a elementos da natureza 

- ou directamente ao amigo (namorado) 



AS CANTIGAS DE AMIGO

• Tradición autóctona NON lírica provenzal

• Doncela sinxela vs. senhora do amor cortés

• Tema recorrente: a ausencia do amigo. 

• Papel relevante da natureza: animismo. 


