
LITERATURA DE

CORDILL

Gènere de destinació popular i de divulgació, nascut amb la impremta, que ha perdurat fins als primers

decennis del s. XX. És format per fulls, plecs solts i llibrets, en vers o en prosa. Està compost per cobles,

romanços, relats històrics, notícies d’actualitat, fets sensacionals, contes, relacions noveŀlesques (des

de resums d’obres conegudes, com certs llibres de cavalleries, fins a invencions vulgars), malifetes de

lladres i bandolers, sàtires i humorades, obres dramàtiques religioses i profanes (drames,

comèdies, passos, pasillos, entremesos, sainets), vides de sants, miracles, novenes, sermons i

moralitats, estampes, auques (la més antiga sembla de València, del 1578) i ventalls, pronòstics,

calendaris, quaderns de gramàtica i matemàtiques, literatura política, ideològica i social, molt florent

als s. XIX i XX, etc.

Aquesta mola impressionant era molt divulgada pels cecs, especialment, i altres cantaires i recitadors,

com també pels llibrers, ambulants o botiguers, entre els quals els de cantonada, que estenien la

mercaderia en un pany de paret subjectant-la amb canyes damunt cordills estesos; d’ací el nom que ha

pres el gènere. Des dels orígens, als Països Catalans foren nombroses les impremtes especialitzades, i la

producció ha estat ingent. Però l'activitat més gran correspon a València, la ciutat més dinàmica de la

península Ibèrica en aquest sentit, seguida de Barcelona. Es destaquen també Palma i Lleida, entre les

més antigues.



ELS GOIGS D'EN GAZIEL 

Una mostra de la literatura de cordill són els Goigs de l'Agustí

Calvet i Pascual “Gaziel” (Sant Feliu de Guíxols, 1887 – Barcelona,

1964).

Va escriure uns goigs dedicats a la seva vila natal el 1952. Són

versos de bon versaire, cap cosa espectacular. Però, a banda de

constituir un homenatge i repàs històric en clau humorística del

seu poble, conté alguns versos amb notes greus que semblen

escrits per al nostre present.

Afegeix una mica Per damunt de tanta runa,i malgrat el

fang i el fel,ens queda mar, terra i cel,la nostra més

gran fortuna.Els bons temps prou tornaran,portats pels

uns o pels altres;i si no els veiem nosaltres,els fills o els

néts els veuran…de text al cos



Dona una ullada als Goigs d'en Gaziel i després escriu la teva pròpia literatura de

Cordill, sigui en prosa o vers. 


