
 

 

UNHA VIAXE AO PASADO: A SOCIEDADE MEDIEVAL 

∼  Aínda hai clases: home rico e home pobre 

A sociedade medieval estaba estruturada dunha maneira moi ríxida, xa que as fronteiras entre 

clases eran moi difíciles de traspasar. A grande división facíase entre os nobres  e os plebeos . 

Como non existía a posibilidade de subir banzos sociais, se o teu pai era nobre vivirías  e 

morrerías coma un nobre, se non era así non poderías saír xamais da condición de plebeo. Isto é 

o que se chama nobreza de sangue . 

Os nobres eran a clase superior, minoritaria, formada polos reis, os duques, os condes … e as 

súas familias. Naceran para loitar e para gobernar. 

Os eclesiásticos encargábanse da oración para procurar a salvación das almas. Eles eran 

tamén os letrados da época; é dicir, os responsables das actividades intelectuais e do ensino. 

Os plebeos constituían a grande maioría da poboación. Case todos eran campesiños, pero 

había tamén grupos cativos de mercadores e de artesáns. 

Co contrato de vasalaxe a sociedade medieval estruturábase de maneira piramidal: 

Os campesiños dependían dun nobre e este, á súa vez, doutro nobre de maior rango (o seu señor) 

que tamén dependía dun superior, así ata chegar ao rei. A cousa non estaba mal pensada: en 

última instancia, polo menos en teoría, todos dependían da autoridade do monarca –que era o 

que estaba por riba na pirámide- pero este non tiña que ocuparse el soíño de controlalos a 

todos, o cal lle resultaría moi difícil. Cada vasalo do rei era señor doutros vasalos, aos que 

controlaba, os cales tiñan os seus propios vasalos, que eran os señores doutros e así ata chegar 

ao chanzo  máis baixo: os campesiños. Os campesiños controlábaos todo o mundo e eles non 

mandaban en ninguén. 

∼  Matando o tempo 

Xa sabemos quen son os nobres e cal era a súa misión: guerrear. No seu tempo de lecer, cando 

non andaban metidos en batallas e en liortas políticas, dedicábanse á súa afección preferida: a 

caza. Ademais, acudían a celebracións nas vilas e máis a actos sociais, como vodas ou bautizos, 

nas casas doutros colegas nobres. 

Con todo, quedáballes moito tempo libre, xa que no inverno suspendían as campañas militares 

por causa do mal tempo. Daquela, cando a chuvia e a lama lles impedían loitar e viaxar e cazar, 

¿a que se dedicaban os guerreiros medievais? Debes ter en conta que o traballo –o traballo 

manual e lucrativo, como o dos burgueses e o dos campesiños-  considerábase indigno do seu 

alto rango, así que non podían aproveitar para se dedicaren aos negocios. A casa caeríalles 



 

 

enriba nos longos seráns de inverno se non fose polos xograres, que lles montaban uns 

espectáculos fantásticos. 

Os xograres eran algo así como os showman de hoxe, polifacéticos e sen vida estable, xa que 

andaban dun lugar a outro ofrecendo os seus servizos. As habelencias que un xograr exhibía 

ante o seu público estaban relacionadas co circo (eran acróbatas, equilibristas, etc.) e/ou coa 

música (tocaban, cantaban, bailaban…) e/ou teatro (actuaban, acompañaban xestualmente a 

música…) 

Personaxes que cantasen polos pazos e polas cortes para entreter os guerreiros houbéraos 

sempre, pero mentres que antes se dedicaban a contar batalliñas heroicas que facían fincapé en 

valores colectivos como a honra, a partir do século XIII comezaron a substituír o elemento 

narrativo polo lírico e persoal. Somerxéronse –e somerxéronnos- no grande tema da lírica 

trobadoresca: o amor. 

∼  Cantautores e intérpretes 

A ríxida división nas estruturas sociais reflíctese, no plano da creación poética, na escisión entre 

trobadores e xograres. Cómpre, logo, falar de categorías socio-literarias. 

Os trobadores eran persoas de rango elevado (reis, nobres...) que compoñían textos e melodías 

de cantigas. Eran creadores. Ás veces tamén interpretaban as pezas que compuxeran, pero só 

como diversión. Quero dicir que non cobraban pola súa actuación, pois iso de cobrar polo 

traballo era cousa de plebeos. 

Os xograres eran persoas de categoría social inferior que se dedicaban profesionalmente ao 

espectáculo. Actuaban nas prazas das vilas –para os plebeos- ou nos pazos e nos castelos –

para os señores-. Este era un traballo polo que cobraban, en xeral, en especies: decote eran 

convidados a xantar por algún nobre. Un bo xograr debía ter as seguintes características: 

elegancia, boa voz e boa memoria. Pero fixádevos! Non lle cumpría creatividade, porque o seu 

traballo non era compoñer, senón só interpretar o que outros –os trobadores- inventaran. De 

feito, considerábase que os xograres non tiñan capacidade creativa ningunha e non o tiveron 

nada fácil cando descubriron que posuían tanta capacidade creativa como os trobadores e se 

decidiron eles tamén a compoñer (foron censurados polos trobadores). 

Como andaban dun sitio para outro co seu espectáculo, aproveitaban para levar novas de 

castelo en castelo; é dicir, actuaban como mensaxeiros. 

∼  A lingua dos xograres e dos trobadores 



 

 

No século XIII o rei Afonso IX acolleu na súa corte trobadores e xograres do sur da actual 

Francia (da Provenza ou Occitania). O modelo da lírica provenzal influíu na tradición poética 

autóctona e xermolou a poesía galego-portuguesa, que atopou un vehículo privilexiado: o galego. 

O galego, falado por volta do ano 900 polos habitantes da Galicia medieval, non se estrearía na 

escrita ata o século XII. Pasou entón o galego a utilizarse en todos os ámbitos (familiar, xudicial, 

administrativo, etc), acadando o seu máximo esplendor entre os séculos XIII-XIV ao se converter 

na lingua da lírica da Península Ibérica. Para entendérmonos, nesta época galego e portugués 

eran unha única lingua e tanto os trobadores galegos como os do resto da Península usaban o 

galego-portugués nas súas composicións líricas (funcionaba como lingua poética convencional 

ou coiné). 

∼  Os cancioneiros 

Un cancioneiro, como a mesma palabra  di, é unha recompilación de letras de cancións 

medievais. Hoxe conservamos, entre outros manuscritos: 

 O Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, o Cancioneiro da 

Biblioteca Vaticana  e o Cancioneiro da Bancroft Library (copia do anterior). Pero a nosa poesía 

medieval non se compuxo para ser plasmada nin lida nestes tochos, ó xeito dun libro de poemas 

actual ( debemos ter en conta que tanto o conxunto do pobo como boa parte da nobreza do 

medievo eran analfabetos). Ao principio só escribía algunha cantiga en follas soltas aquel xograr 

que temía esquecer a letra ou a música se non a apuntaba. Só cando a lírica galega xa estaba en 

decadencia se recolleron todos estes poemas xuntos, en libro, para que non se perdesen. 

  

A MODA QUE VEU DE FÓRA 

A lírica galega cortesá naceu, pois, como diversión dos nobres.  

A nosa lírica naceu baixo a forte influencia da que se estaba producindo daquela nun lugar 

próspero, capaz de exportar a súa visión do mundo ao resto do continente: A Provenza. 

A Provenza é unha ampla zona do sur de Francia onde se desenvolveu por primeira vez esa 

poesía da que falamos, rica e refinada, en que o amor pasou a ter máis importancia ca a guerra. 

Esta nova poesía foi do gusto dos nobres de moitas cortes europeas que cara aos séculos XII e 

XIII comezaban tamén a gozar de prosperidade e, como consecuencia, dunha vida menos austera 

e máis dada aos praceres literarios. Por iso en Cataluña, en Sicilia, en Alemaña, en Galicia..., os 

trobadores empezaron a compoñer cancións que imitaban a nova lírica, pero que tamén tiñan 

elementos orixinais. 



 

 

A lírica cortés, ao se trasladar da sociedade provenzal en que nacera e que a inspirara a outra 

sociedade distinta, sufriu algúns cambios. Os poetas galegos non copiaron cegamente todo o que 

viña de Occitania, senón que adaptaron algunhas cousas ao seu propio estilo de vida, co que 

conseguiron darlle á nosa poesía amorosa un carácter peculiar. 

E como foi que chegou aos nobres deste recuncho de Europa a música que se estaba facendo 

alá lonxe? A xente na idade Media viaxaba bastante por motivos prácticos. Os monarcas e os 

grandes señores feudais, por exemplo, buscaban alianzas políticas con familias poderosas 

doutros reinos, alianzas que se establecían mediante o casamento con algún membro desas 

liñaxes. Isto facía que viaxasen con certa frecuencia para establecer os contactos precisos, que 

trouxesen esposas doutras terras e que tivesen posesións en lugares xeograficamente afastados. 

Tamén era en parte política e en parte diversión, acudir a esas festas que organizaban outros 

grandes señores con motivo de vodas e demais datas importantes. Seguramente nestas reunións 

habería espectáculos musicais en que os xograres interpretarían a nova poesía. 

Moitos nobres europeos acudiron á Península para loitar contra os musulmáns na Reconquista. 

Estes nobres non viñan sós: traían con eles os seus gustos, as súas afeccións, as súas músicas... 

E non só viaxaban os nobres: viaxaban os comerciantes para acudiren ás feiras, os milleiros de 

peregrinos que viñan a Santiago, os eclesiásticos que ían a concilios ou que estudaban nas 

universidades, os xograres que ofrecían o seu espectáculo de corte en corte... 

 

A CANTIGA DE AMOR 

Aos nosos poetas gustáronlles especialmente dous tipos de cancións das que compoñían os 

provenzais: o sirventes moral e a cansó, ou mellor dito, a cantiga de amor. 

Nas cantigas de amor sempre hai un home namorado que fala da súa dama e do que sente por 

ela.  Agora ben, esta historia de amor non se presenta nunca como unha relación entre iguais: o 

trobador  amósase a si mesmo como vasalo que serve ao seu señor (nas cantigas de amor 

chámaselle señor, e non señora, á persoa por quen o poeta expresa os seus sentimentos: mia 

fremosa señor...). As cantigas de amor expresan diferentes sentimentos do vasalo polo señor: 

admiración, devoción, fidelidade, constancia... 

O trobador ten que dominar a súa paixón por unha dama que moitas veces o rexeita, pero sen que 

iso signifique nunca tentar deixar de amala. Ten que esquecerse de si mesmo e pensar só na 

muller  a quen decidiu servir para tratar así de conquistar o seu favor. Ademais, debe serlle 

sempre fiel. Fidelidade, constancia, abnegación...son as mesmas virtudes que un señor feudal 

podía agardar dun vasalo. 



 

 

Como sabemos, a cambio da  súa fidelidade, o señor feudal outorgáballe beneficios ao vasalo: a 

súa protección, terras...O beneficio que busca o trobador polo seu servizo constante é o amor da 

dama, pero non sempre o consegue. 

O que sucede é que o amor, como todo na sociedade feudal, está moi estratificado: cómpre 

superar un longo proceso que pasa por varias etapas para recibir, ao final, o favor da dama.  

Drudo é o amante, o trobador que foi correspondido pola dama e admitido na súa intimidade. 

Este estado, frecuente na lírica occitana, non se alcanza nunca na nosa cantiga de amor. 

Entendedor é o namorado que foi aceptado pola súa señor: ela permítelle que sexa o seu 

trobador, que a loe e que lle cante os seus sentimentos. 

Precador ou suplicante é o poeta que se dirixe á súa amada pregándolle que o acepte e lle 

conceda o seu amor. 

Feñedor, suspirante, é o desgraciado trobador que sofre de amor pola súa dama, pero sen se 

atrever a se dirixir a ela para lle contar o que sente. 

 Como os namorados das cantigas de amor galegas non chegan ao estado de drudo e ata non é 

moi frecuente que acaden o de entendedor, moitas veces séntense tristes. De aí que un dos temas 

máis importantes deste tipo de cantiga sexa o da coita ou pena polo amor non correspondido.  

Os temas máis frecuentes nas cantigas de amor son catro e soen aparecer mesturados nas 

distintas cantigas, pois están relacionados uns cos outros: 

-Declaración do amor do poeta pola señor. 

-A coita de amor. 

-A reserva da dama, que non quere saber nada do amor do poeta. 

-A loanza da dama. 

A señor á que lle cantan os trobadores é sempre un cúmulo de perfeccións. Perfeccións físicas 

–debe ser fermosa- pero tamén espirituais: trátase dunha dama intelixente, honrada, boa 

conversadora..., a muller ideal. Con tantas virtudes non é estraño que o poeta sinta por ela algo 

moi semellante á adoración e que se poña totalmente ao seu servizo.  

Outra diferenza entra cansó e cantiga: na cansó deixábase ben clariño que a dama que o poeta 

pretendía estaba casada, cousa que case nunca se indica na nosa lírica. 

 

A CANTIGA DE AMIGO 

A literatura  trobadoresca de influencia provenzal naceu nos ambientes cortesáns, para 

diversión dos nobres. Aínda que esta lírica nunca foi unha simple copia da que chegaba de 

Occitania, porque estaba adaptada aos gustos e á sociedade da Península, deixaba pouco 



 

 

espazo para a orixinalidade e para o cambio: o importante era achegarse o máis posible a uns 

modelos considerados perfectos. 

Con todo, acabou por producirse unha renovación moi importante. Esta novidade consistiu 

na introdución e na difusión de elementos propios das cancións que cantaban os plebeos; e dicir, 

de elementos da lírica popular e autóctona, de orixe galega. 

Quen podía facer unha cousa así?Os nobres, que non querían saber nada do pobo, que pensaban 

que os plebeos –incluídos os xograres- non tiñan capacidade creativa ningunha, por suposto que 

non.  Foron os xograres, que naceran e medraran en ambientes plebeos, que tanto cantaran nos 

pazos dos señores coma nas prazas dos burgos e nas romarías das aldeas. Eles coñecían ben a 

música culta e a música popular, eles aprenderan as modas occitanas e interpretaran as cantigas 

de amor compostas polos trobadores galegos. Por iso foron eles os únicos capaces de fundir 

unha tradición popular propia, seguramente anterior á influencia de Occitania, coa lírica 

trobadoresca. Se non fose polos xograres, a inspiración popular non entraría nunca nos pazos: 

cumpriría que alguén a refinase e a pasase polo cribo provenzal para que os nobres puidesen 

apreciala. Desta unión entre o occitano-cortesán e o galego-popular naceu un novo 

tipo de cantiga: a cantiga de amigo. 

Ao principio, os trobadores seguiron preferíndoo as cancións de amor, mentres que os xograres 

se inclinaban máis pola nova moda. Co tempo, tamén os nobres souberon apreciar a beleza da 

cantiga de amigo e non só adoptaron algunhas das súas características formais para as 

cancións de amor, senón que compuxeron eles mesmos cantigas de amigo. 

Na cantiga de amigo o tema segue sendo o amor, pero agora visto dende a perspectiva dunha 

muller, dunha moza. Adoita ser ela quen, en primeira persoa, fala da súa relación co seu amante, 

co seu amigo. Polo tanto, a amiga é o suxeito lírico deste tipo de poesía deste tipo de canción. 

A moza protagonista da cantiga de amigo diríxese a miúdo ao seu amado, pero tamén pode 

dirixirse a outros personaxes, aos seus confidentes (irmás, amigas, mulleres namoradas), e 

mesmo a elementos da natureza. A nai da amiga tamén pode ser a súa confidente, pero non 

sempre ten unha actitude positiva cara a relación amorosa da súa filla. Ás veces aconséllase que 

vaia con xeito cos homes ou mesmo lle berra ou lle impide acudir á cita co amigo. 

A diferenza da señor das cantigas de amor, que case sempre presentaba a mesma actitude 

distante, a amiga amósanos distintas posturas e estados de ánimo (sufrimento, crueldade, 

autoestima, emoción, orgullosa, inxenua, desagradecida, agradecida, sensible, insensible, 

contenta, fiel, desdeñosa) relacionados coas variadas situacións ás que se enfronta, como a 

ausencia do amado, o seu regreso, a necesidade de enganar a súa nai para poder ir onda el… 



 

 

Moitas cantigas de amigo gardan un dobre sentido., manexan unha serie de símbolos –por 

exemplo, mar=paixón, desexo- relacionados co erotismo e co sexo. Na Idade Media todo o mundo 

entendía o que significaban sen necesidade de explicación, e é que estes símbolos están 

relacionados co folclore e coa tradición, pero tamén coa observación da natureza e mais dalgúns 

hábitos da sociedade medieval.  

A auga é o símbolo da fertilidade e da paixón pero a auga doce, en particular, encerra aínda 

máis significados (símbolo de limpeza, de pureza, e, xa que logo, de virxindade da moza) 

Durante a Idade Media, as mulleres solteiras podían levar o pelo descuberto, mentres que as 

casadas e as prometidas tiñan que tapalo cun veo. Por iso ás mozas virxes se lles chamaba 

doncelas en cabelos e por iso a cabeleira e mais as trenzas (garcetas, en galego medieval) 

representaban a virxindade. 

Na Idade Media practicábase un baño ritual, chamado baño de amor, antes da primeira unión 

sexual dunha parella que acaba de casar. De aí que lavar –os cabelos, a camisa…- poida 

interpretarse como preludio dun primeiro encontro e, polo tanto, tamén como indicio da 

virxindade. 

O cervo é un símbolo erótico masculino. Para entendérmonos: é o amigo. A razón de que 

escollese este animal, e non outro, como representante do home, ten que ver seguramente coa 

violencia que manifesta durante as épocas de celo e cos seus chamativos atributos sexuais 

secundarios: os cornos. 

 

A CANTIGA DE ESCARNIO E MALDICIR 

Outro dos grandes núcleos da poesía medieval é o constituído polas cantigas que chamamos de 

escarnio e maldicir. Estes textos gardan relación co sirventés provenzal, tipo de composición de 

circunstancias en que o autor reflicte opinións e comentarios críticos sobre a sociedade da 

época en que vive. Cando estoutra moda occitana chegou a Galicia mesturouse cunha tradición 

autóctona e popular xa existente e intimamente relacionada co Entroido. As cantigas de escarnio  

e maldicir apareceron, xa que logo, como a expresión literaria da grande celebración en que o 

mundo é posto do revés, en que toda a realidade humana sae á luz. 

Normalmente, e fronte ao sirventés, as cantigas galego-portuguesas non teñen un fin moralizante. 

Salvo excepcións, trátase de ataques concretos a persoas particulares e, aínda que a súa 

temática pode ser moi variada, o obxectivo principal do poeta coincide en todas as 

composicións: hai que provocar a gargallada do auditorio. Entre os temas máis importantes das 

cantigas de escarnio están os seguintes: 



 

 

Crítica polít ica e mili tar: ridiculiza os covardes que fuxiron ante o perigo das loitas contra 

os mouros. 

O sexo: é un dos temas preferidos polos nosos autores satíricos, que o tratan sen ningún tipo de 

reparos. 

Ataques e burlas contra outros poetas: nin sequera os propios compañeiros de profesión 

escapan ás sátiras. 

Crít icas de vicios, de costumes e de defectos f ísicos: son tamén moi abundantes. 

Constitúen en moitos casos o reverso da cantiga de amor. 

Crít ica social : dirixida contra a baixa nobreza, contra os relixiosos e contra moitos outros 

personaxes da escala social. 

As cantigas satíricas poden ser consideradas no seu conxunto como unha crónica de sociedade 

que nos axuda a coñecer  e a interpretar hoxe o mundo medieval. Non podemos, en ningún 

momento, perder de vista o contexto no que se insiren estas cantigas, constituído por xograres, 

soldadeiras, trobadores e cantadeiras no marco dunhas cortes onde, como ves, se podía dicir de 

todo (sempre que non se dixese do rei). Esta idea é moi importante para non esquecer que 

estamos en todo momento diante dun xogo, dunha ficción igual ca no caso das cantigas de amigo 

e de amor. 

Que non andamos moi lonxe da liña amorosa confírmao o feito de atoparmos cantigas satíricas 

en que segue funcionando o tópico do amor cortés, pero agora do revés, como referencia 

negativa. De aí que debamos falar máis ben do anti-amor. 

En fin, moitos autores inclúen dentro da cantiga satírica un tipo de composición moi 

característica: a tenzón. Nela, desenvólvese un debate entre dous poetas con cadansúa postura 

verbo dun tema concreto. 

       

FIN  


