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1. Lírica pretrobadoresca

"Totes les gents, cristianes, jueves i sarraïnes, emperadors, prínceps, reis, ducs, comtes,
vescomtes, comitors, valvassors, clergues, burgesos, vilans, grans i petits, posen a diari
llur enteniment a trobar i cantar. Difícilment et trobaràs en lloc tan amagat ni tan solitari,
mentre hi hagi poca o molta gent, sense que tot seguit sentis cantar un o altre, o tots
ensems, perquè fins i tot els pastors de la muntanya el major plaer que tenen és cantar."

Ramon Vidal de Besalú (principi del segle XIII). Razós de trobar

1.1. Presència sense textos de lírica en romanç

La lírica romànica més antiga que coneixem, culta o popular, era essencial-

ment musical i anava especialment unida al ball i a l'execució coral. Els seus

orígens, és a dir, els orígens de la cançó, són impossibles de precisar perquè, de

fet, les cançons han existit sempre. Els homes i les dones en tots els llocs de la

terra sempre han cantat, i aquest cantar va anar evolucionant paral·lelament

al desenvolupament del llenguatge.

La paraula lírica no apareix en els diccionaris fins al segle XVI amb el significat

del gènere poètic sorgit dels gèneres lírics antics, i s'acostuma a emprar en

el seu ple valor etimològic de poesia cantada, de poesia acompanyada de la

música de la lira.

Les poesies copiades als cançoners medievals ens donen a conèixer les

primeres manifestacions líriques de la Romània, és a dir, de les regions

d'Europa que van ser conquerides per l'Imperi Romà i que tenien unes

característiques socials i culturals molt similars. Al costat de la poesia

culta en llengua llatina, composta en ambients monàstics i àulics, que

va tenir un brillant ressorgiment al final del segle XI, tenim altres tex-

tos, també en llatí i també anteriors al segle XII, en els quals es canta

delicadament l'amor o l'alegria que produeix l'arribada de la primavera,

juntament amb cants tavernaris i de soldats. Amb cançons es criticava

o, fins i tot, s'insultava, i també cantant, es plorava la mort d'algú.

Dels textos d'aquestes cançons en llatí es desprèn que algunes són imitacions

o recreacions de temes d'Horaci, Virgili o Ovidi, que havien pogut servir de

models escolars i que en escriure's en va quedar constància. Però el poble, els

homes i dones, la llengua dels quals s'allunyava cada vegada més del llatí dels

conquistadors per a parlar la pròpia, la llengua "vulgar", els diferents dialectes

francesos, italians o ibèrics, què cantaven?, quan cantaven?

Citació

"[...] Puesto que los poetas an-
tiguos cantaban a la lira el elo-
gio de los dioses y de los héro-
es, que junto con los yambos
–el metro teatral por excelen-
cia– y con los versos heroicos
–Hexámetros– comprendía las
cosas divinas, se podía llamar
lírica."
A. Sebastián Minturno (1564).
L'Arte Poetica.

Lira

"Instrumento músico [...] de
aquí se llamaron liras, o versos
líricos, cierto género de canci-
ón, que se tañía y cantava a la
lira; y los que los compusieron
se llamaron poetas líricos, co-
mo Píndaro y Horacio."
Sebastián de Covarrubias
(1611). A: Martín de Riquer
(1943/1987).
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Un testimoni valuosíssim confirma l'existència de tota una rica tradició de

cançons populars associades a múltiples aspectes de la vida diària del poble.

Escrivia Joan Crisòstom l'any 397:

"Nuestra más honda naturaleza se deleita tanto en cánticos y canciones, que incluso los
niños prendidos al seno de sus madres, cuando lloran y están inquietos, se duermen
con ellos. Las niñeras que los mecen en brazos arriba y abajo, cantándoles canciones
de cuna, logran hacerles cerrar los ojos. Hasta los que al mediodía conducen sus yuntas
lo hacen cantando, templando las fatigas del camino con aquellas canciones. Y no sólo
los caminantes, sino también los campesinos pisando la uva en el lagar, vendimiando o
cultivando sus vides, haciendo cualquier faena, cantan a menudo. Y otro tal hacen los
marineros mientras les dan a los remos; y las mujeres que tejen o desenmarañan los hilos
de su rueca cantan frecuentemente, a veces por separado y a veces todas a una formando
una sola melodía."

Evidentment, d'aquestes paraules no podem deduir ni la llengua ni el text

de les cançons ni la seva forma estròfica –nombre de versos, rimes, encadena-

ments, etc.–, però sí alguna cosa del context social dels que cantaven i en qui-

nes circumstàncies. Pel que sembla a partir del testimoni de Joan Crisòstom,

es tractava d'una gent dedicada a treballs senzills, per la qual cosa havien de

pertànyer a una classe baixa, no culta, les seves cançons serien poc elaborades

retòricament, fàcils d'entendre, d'idees senzilles i de temes quotidians expres-

sats per mitjà d'un llenguatge simple. Eren un tipus de cançons que, al segle

XV, el marquès de Santillana considerava obra de "aquellos que sin ningún

orden, regla nin cuento fazen estos romançes e cantares de que las gentes de

baxa e servil condiçión se alegran".

Marquès de Santillana (1398-1458)

Iñigo López de Mendoza, el marquès de Santillana, va tenir un paper polític de primer
ordre durant el regnat de Joan II de Castella i també a la Corona d'Aragó. Va sobresortir
com a home de lletres. El seu Proemio e carta al condestable don Pedro de Portugal (redactat
entre 1446 i 1448) és un breu compendi i comentari crític de la poesia lírica romànica.
També va ser autor de nombrosos cançoners, de decires narrativos que es vinculen a la
tècnica utilitzada per Dant, Petrarca, Guillaume de Machaut i Alain Chartier, i d'uns Pro-
verbios de caràcter polític; també va impulsar importants traduccions. Al seu palau de
Guadalajara va reunir una important biblioteca que es va convertir en lloc de trobada
d'intel·lectuals, cristians i jueus.

Joan Crisòstom
(Antioquia, 344-408)

Escriptor cristià i patriarca
de Constantinoble del qual
han quedat abundants obres
d'exegesi dels evangelis, trac-
tats doctrinals i sermons, la re-
llevància dels quals el van por-
tar a ser anomenat Crisòstom,
terme grec que significa 'boca
d'or'. Els seus escrits van tenir
una gran influència en Erasme
de Rotterdam.

El marquès de Santillana

Hi ha altres testimonis indirectes que proven l'existència d'una lírica preliterà-

ria en llengua vulgar: decrets expedits per concilis eclesiàstics, sermons, cartes,

disposicions dels pares de l'Església i pels governants, que condemnaven certs

balls i cançons que divertien la gent. Tampoc no apareixen en aquests escrits

els textos d'aquestes cançons que tant es critiquen, però s'hi indica moltes ve-

gades que les cantaven dones i que també les ballaven; i que agradaven a la

gent illetrada, al poble. Per això també suposem que la llengua d'aquests cants

prohibits era un dialecte romànic.

Aquests són alguns dels motius pels quals no es van copiar en manuscrits els

textos d'aquestes cançons en llengua vulgar mentre es divulgaven, com es va

fer amb les dels poetes cultes. Els compiladors de textos per als cançoners, que

en general pertanyien a ordes monàstics, no van voler escriure aquestes can-

çons prohibides i criticades. I, d'altra banda, les que no es condemnaven, com

que eren tan conegudes, tan populars, tan simples, van creure que tampoc no

Citació

"Cuántos rústicos y cuántas
rústicas cantan canciones de
amor, infames y diabólicas,
más les valiera cantar la gloria
del Creador."
Cesari d'Arle (s. VI).
"Que ninguna abadesa se atre-
va a abandonar el monasterio
sin nuestro permiso ni permita
que ninguna de sus monjas lo
haga; que sus celdas estén bi-
en ordenadas y que de ningún
modo se atrevan a escribir can-
ciones de amigo (winileodas) o
enviarlas."
Capitular ordenat per Carle-
many l'any 789.
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era necessari copiar-les, ja que eren en boca de tots. Però que no estiguessin

recollides en els cançoners no vol dir que no hagués existit una lírica popular

o tradicional anterior a la lírica culta dels trobadors que va començar al segle

XII. Si els testimonis indirectes en confirmaven l'existència, els textos, "monu-

mentos tangibles", segons expressió de Francisco Rico, són rars, perquè aques-

ta lírica circulava al marge de l'escriptura, oralment, o en els espais en blanc

de tot tipus de còdexs. Si tenim algun d'aquests textos, si ara en podem llegir

algun, queda provat que n'hi va haver molts més i de semblants.

1.2. A la recerca de les cançons més antigues

Des del principi del segle XX, els medievalistes s'han dedicat a la comprova-

ció científica del que havia estat una intuïció en el romanticisme: l'existència

d'una lírica pretrobadoresca en llengua vulgar, popular i d'orígens remots. En

alguns cançoners francesos dels segles XIII i XIV, i en els castellans dels segles XV

i XVI, van cridar l'atenció uns textos poètics breus inclosos dins d'unes compo-

sicions més llargues, més elaborades i més cultes, i que semblaven obra d'autors

de segles anteriors. Aquests versos apareixien en qualitat de tornades, refrains,

refranys o ritornelli de les poesies posteriors o fins i tot intercalats en textos

narratius. Semblava, doncs, que la lírica més antiga en llengua vulgar s'havia

conservat gràcies a l'interès dels escriptors cultes, i que va aflorar quan els es-

quemes de la lírica cortesa ja començaven a donar mostres d'esgotament.

"Oublier se velt, si chanta
ceste chanchon, qui bon chant a;
c'amours l'a mise en grant malage:

(Ella) quiere olvidarle y canta
esta canción, que es un bello canto,
pues amor le hace sufrir mucho:

En non Dieu, c'est la rage
li dous maus d'amer,
s'il ne m'asouage." (v. 3120-3125)

En nombre de Dios, qué dolor es
el dulce mal de amor,
si él no me consuela.

Gerbert de Montreuil (h. 1227). Le Roman de la Violette.

La tornada, emfàtica i amb el motiu del mal d'amor, té una finalitat expressiva

que reforça els sentiments de la jove enamorada.

1.3. Les kharges

Per als estudiosos, aquestes tornades eren una prova clara de l'existència d'una

lírica romanç anterior a la dels cançoners i, segurament, anterior també a la lí-

rica dels primers trobadors. A més, representaven l'existència d'un món poètic

molt dens i molt antic, i d'un estil, o manera de cantar, comú a tota la Romà-

nia. El descobriment per part de Samuel�M.�Stern, el 1948, d'una col·lecció de

moaixakhes –poemes cultes escrits en hebreu–, i d'Emilio�García�Gómez, el

1952, d'una altra de moaixakhes àrabs –en què s'incloïen al final unes estrofe-

tes en dialecte mossàrab, transcrites en caràcters aràbics o hebraics, anomena-
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des kharges, de to popular i amorós– va representar, en expressives i ditiràm-

biques paraules d'Alan Deyermond, una troballa comparable "al desxiframent

de la pedra de Rosetta o al descobriment dels rotlles del mar Mort".

Mentre la moaixakha, en rimes consonants, representava la veu del po-

eta que s'expressava en hebreu o àrab clàssics, la kharja, assonantada,

en el dialecte dels hispanoàrabs, estava posada, un gran nombre de ve-

gades, en boca d'una noia enamorada. Aquesta veu femenina semblava

un tema ignorat per la poesia àrab clàssica, de manera que revelava una

sensibilitat lírica occidental, europea i romànica; i potser aquesta nove-

tat va ser la que va seduir aquests poetes cultes.

L'entusiasme per determinades kharges és evident en el fet que fossin utilitza-

des per diferents poetes molt distanciats en el temps. Les kharges més antigues

conservades, compostes a mitjan segle XI, mig segle abans que la producció

poètica de Guilhem�de�Peitieu, el primer trobador conegut, van ser conside-

rades per Dámaso�Alonso com "la primavera temprana de la lírica europea ";

les més modernes són de mitjan segle XIV.

Entre les dues parts de la moaixakha s'estableix una dissonància no so-

lament tematicoestilística sinó també lingüisticotonal, ja que la kharja

es presenta com una citació en paraules d'un altre en llengua estrangera.

Aquesta dissonància va ser destacada pels tractadistes àrabs en subrat-

llar que la kharja constitueix el nucli inicial sobre el qual es construeix

tota la composició.

Es corroborava, doncs, el que hem apuntat anteriorment. Uns poetes cultes,

àrabs, jueus, francesos, castellans, catalans o gallecs, es van apropiar d'unes

cançonetes que feia segles que es transmetien oralment, que tothom coneixia

i cantava, i que no eren sempre exclusivament de "veu femenina". I no les van

menysprear perquè estiguessin en llengua vulgar, com els copistes dels canço-

ners, sinó que, veient-hi grans valors poètics, les van incloure, adaptant-les,

retocant-les potser, en les seves cançons, i van ser el punt de partida d'algunes

"cantigas�d'amigo" galaicoportugueses, de les nadales de la lírica castellana i

catalana, de les chansons�de�femme ("cançons de dona") franceses i, al territori

hispanoàrab, es van convertir en les kharges. Aquests autors cultes, en apropi-

ar-se conscientment d'unes formes poètiques ja existents, van procedir de la

mateixa manera que tantes vegades ho faran els poetes que s'han enamorat

de l'art popular, com, en l'àmbit hispànic, Lope de Vega, Gil Vicente, Góngo-

ra, García Lorca, Verdaguer, Juan Ramón Jiménez, Josep Carner o Álvaro Cun-

queiro, entre molts altres, que han pres i inserit en la seva poesia culta uns

versos o unes estrofetes de la lírica popular i tradicional.

Citació

"Dice alguno, creo que Abd al-
Karim: Entre los árabes es cos-
tumbre que sea el poeta quien
galantee a las mujeres y se fin-
ja muerto de amor [por ellas],
mientras los no árabes suelen
hacer que sea la mujer la que
solicite y desee con sus decla-
raciones [a su amante], dife-
rencia que constituye un indi-
cio de la nobleza de los árabes
y del celo con que guardan a
sus mujeres."
E. García Gómez (1990). Las
jarchas romances de la serie
árabe en su marco (pròleg a la
3a. ed.). Madrid: Alianza.

Guilhem de Peitieu. Cançoner I.

Lope de Vega
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Exemples

a) Lope de Vega:

"Alonso.– Allí cantan. ¿quién será?
(Tocan)
Mas será algún labrador
que camina a su labor.
[...]

Que de noche le mataron
al caballero,
la gala de Medina,
la flor de Olmedo.

Alonso.– ¡Cielos! ¿Qué estoy escuchando?"

Lope de Vega (entre 1620-1625). El Caballero de Olmedo.

Según Francisco Rico (1990, pàg. 191): "Es el caso que el público del siglo XVII, cuando
asistía a una representación de El caballero de Olmedo, conocía de antemano el dato fun-
damental del desenlace («Que de noche le mataron..», según cantaba la famosa seguidi-
lla) y, por ahí, desde el arranque contemplaba la acción con la perspectiva del final."

b) Josep Carner:

"De matinet l'Amor venia
de matinet.

Jo, minyonet, la correntia
veia d'amor, mancat de set:
mai no sabré per quina via
ell s'atansava al meu indret.
De matinet l'Amor venia
de matinet."

Josep Carner (1914). "Cançó de l'amor matiner". A: Ofrena.

c) Federico García Lorca:

"La luna va por el agua.
¡Cómo está el cielo tranquilo!
Va segando lentamente
el temblor viejo del río
mientras que una rama joven
la toma por espejito."

Federico García Lorca (1922). "Media luna". A: Primeras canciones.

d) Rafael Alberti:

Marinero en tierra o El alba del alhelí de Rafael Alberti mai no s'haurien escrit sense conèixer
aquest prodigi poètic que són els cançoners musicals dels segles XV i XVI.

"Pregón�submarino

¡Tan bien como yo estaría
en una huerta del mar,
contigo, hortelana mía!

En un carrito tirado
por un salmón, ¡qué alegría
vender bajo el mar salado,
amor, tu mercadería!
¡Algas frescas de la mar,
algas, algas!

                    *
Mi corza, buen amigo,
mi corza blanca.

Los lobos la mataron
al pie del agua."

Marinero en tierra, 1925.
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Però pensem en el que va representar en ple segle XIII i en un ambient cortesà

el fet que Martin�Codax,�Pero�Meogo, el rei Don�Denís i altres trobadors ga-

laicoportuguesos, contravenint tots els preceptes i supòsits de la bona poesia,

que per a ser-ho s'havia d'ajustar no solament a la ideologia de l'"amor cortès",

sinó també a un savi i complex refinament tècnic, componguessin cantigas de

amigo. Com assenyala Margit Frenk Alatorre, va significar un curiós i gairebé

anacrònic "nacionalisme�poètic", una franca rebel·lió contra l'hegemonia li-

terària de Provença.

1.4. Tornades amb veu de dona

Vegeu també

El tema dels trobadors galai-
coportuguesos es veurà en
l'apartat 5 d'aquest mòdul.

En comparar certes tornades que apareixien en obres franceses, castellanes, ca-

talanes, galaicoportugueses i mossàrabs, els estudiosos es van adonar que teni-

en molts aspectes en comú, un aire de família. Un dels més freqüents era el pre-

domini de la perspectiva femenina que s'expressava per mitjà d'una apel·lació

directa, una crida o un lament, queixant-se de l'absència de l'estimat o de no

ser corresposta. Mitjançant unes fórmules de gran franquesa exclamativa es

descobria un desig clarament sensual. Altres vegades, les paraules mostraven

l'alegria de l'amor correspost. Aquestes breus estrofes de vegades constituïen

un monòleg, i en d'altres la jove es dirigia a la mare o a les germanes com a

confidents. L'estimat era anomenat amic. La versificació era molt simple, els

versos assonantats i amb certa irregularitat mètrica. El lèxic, col·loquial i repe-

titiu, a pesar d'aquesta senzillesa, o gràcies a aquesta, donava a la cançó un to

summament expressiu i bell.

Un dels temes o motius que més es repeteixen és el del dolor per l'absència

de l'estimat i l'angoixa�de�l'espera. Vegem com ho van expressar aquestes es-

trofetes en les diferents llengües romàniques i vegem com hi ha coincidències

evidents en el tema, el to, la versificació i el lèxic:

"Garr: ¿Qué fareyo?
¿Cóm vivireyo?
Este'l-habib espero;
por él morreyo."

Di, ¿qué haré?
¿Cómo viviré?
Al amigo espero.
por él moriré.

Kharja del poeta hispanojueu Abraham Ibn Ezra (c. 1092-1164).

"Revenez, or revenez,
dous amis, trop demourez!"

¡Volved, ¡oh!, volved,
dulce amigo, ¡cuánto tardáis!

Anònim francès

"Hé Dieus! quant vendra?
Mes tres doux amis?"

Dios mío, ¿cuándo vendrá?
Está lejos, me ha olvidado.

Anònim francès

"Quant lo gilos er fora,
bel ami,
vene-vos a mi."

Cuando el celoso se irá,
bello amigo,
venid a mí.

Anònim occità

Vegeu també

En l'apartat 2 es parlarà dels
gèneres de la lírica medieval.
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"¡Ay, cómo tardas, amigo!
¡Ay, cómo tardas, amado!"

 

Anònim castellà

"Ai, amor, amor, amor,
quant serem los dos de un cor!"

¡Ai, amor, amor, amor,
quan estarem tots dos junts!

Anònim català

"Com estou d'amor ferida!
ai, Deus val!
Non ven o que ben queria!
ai, Deus val!"

¡Estoy herida de amor!,
¡ay, Dios me valga!
No viene aquel que yo quiero,
¡ay, Dios me valga!

Anònim galaicoportuguès

També en els textos més antics en totes les llengües romàniques els enamorats,

que havien passat la nit junts, s'havien de separar a trenc d'alba. Es tornarà a

parlar de les "albes" més endavant.

"Partió mi amigo al alba
Y no me despedí de él.
¡Qué soledad la de mi corazón
en la noche al recordarle!"

 

Kharja

"Quan lo rossinhols escria
ab sa par la nueg e·l dia,
yeu sui ab ma bell'amia
jos la flor
tro la gaita de la tor
escria: "Drutz, al levar!
qu'ieu vey l'alba e·l jorn clar"."

Cuando el ruiseñor gorjea
junto a su pareja, de noche y de día,
yo estoy con mi bella amiga
bajo la flor,
hasta que el vigía de la torre
grita: ¡Enamorado, levántate!,
que veo el alba y el día claro.

Anònim occità

"Pàrtite, amor, adeo,
ché tropo ce se' stato:
lo maitino è sonato,
zorno me par che sia."

Vete, amor, adiós,
que has estado aquí demasiado tiempo.
Han tocado a maitines,
me parece que es de día.

Anònim de Bolonya (s. XIII).

"Ya cantan los gallos,
buen amor, y vete,
cata que amanece."

 

Nadala castellana (s. XV).

"Anau-vos-en, la mia amor,
anau-vos-en.
Que la gent se va despertant,
e lo gall vos diu en cantant:
«Anau-vos-en»".

Marchaos, amor mío,
marchaos.
Que la gente se va despertando
y el gallo os dice cantando:
¡"Marchaos"!

Nadala catalana (s. XV).
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Aquests paral·lelismes no impliquen una filiació directa, sinó un paren-

tiu simultani que manifesta una tradició poètica popular a Europa Oc-

cidental, amb una base comuna més o menys uniforme de cançons de

dona, obra d'uns autors els noms dels quals mai no es van conèixer, i

que es va transmetre oralment. Amb el temps els textos i els temes es

van anar transformant, fragmentant-se amb variants que distingien la

personalitat i la llengua de cada tradició regional; i és molt probable

que algunes d'aquestes tradicions entressin en contacte les unes amb les

altres i que aquests contactes provoquessin transvasaments de temes,

formes, etc. I tampoc no serien aliens a influències cultes. És a dir, que

la lírica romànica medieval té una llengua comuna, no en un sentit glo-

tològic d'idioma, sinó d'univers lingüístic, estètic, filosòfic i mental.

Com diu Eugenio Asensio: "Dentro de una comunidad tan ligada como la so-

ciedad románica, cristiana y feudal, los temas van y vienen a merced del vi-

ento". A la mercè del vent sí, però també hi va haver un model intermediari

entre totes les versions que els autors coneixen bé i que és la tradició, no en el

sentit romàntic del terme, sinó en el de tècnica consolidada, de convencions

poètiques o de formació del poeta. Reforça aquesta explicació la facilitat amb

què un mateix text reapareix en diferents fonts, sense grans canvis de fons,

amb variants, no atribuïbles al copista, i fins i tot sense aquestes, i que semblen

resultar inexplicables.

El trobador Roy Fernandez de Santiago, clergue de Santiago de Compostel·la i

capellà d'Alfons X, té una cantiga d'amor en què empra tècniques estròfiques

i lèxiques pròpies de la cantiga d'amic i en la qual cada una de les tres estrofes

acaba amb un refrany o tornada (143,14):

"Maldito seja' l mare,
que mi faz tanto male!"

¡Maldito sea el mar
que me da tanto mal!

Un segle més tard, Boccaccio, al final de la jornada cinquena del Decameró, po-

sava en boca de Dioneo una sèrie de tornades, entre les quals figura la següent:

"L'onda del mare
mi fá si gran male."

Las olas del mar
me hacen gran mal.

És poc probable que Boccaccio conegués el trobador gallec, ja que no hi ha

rastre d'aquella escola trobadoresca a Itàlia fins al segle XVI amb el cançoner

d'Angelo Colocci, de manera que es pot considerar la repetició a Boccaccio

com la "difusión poligenésica de un mismo motivo (la identificación del mar y

el amor)", com observa V. Beltrán (2002, pàg. 29). Per la nostra banda, podrem

afegir que, a més de la identificació entre el mar i el (mal) d'amor, la brevetat

de la tornada, el to, les paraules en rima amb la quasi bé homofonia entre

Vegeu també

Trobareu més informació sobre
el cançoner d'Angelo Colocci
en l'apartat 5, dedicat a la líri-
ca galaicoportuguesa.
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mare/male present en aquestes paraules homònimes en les llengües germanes,

resulta tan fàcil de recordar que bé ho podria portar el vent però també es

podria conèixer per altres assentaments més ferms.

Els filòlegs mai no han cessat en les seves cerques de textos lírics primitius, i,

alguna vegada, la constància arqueològica s'ha vist recompensada per noves

troballes en marges i espais en blanc de tot tipus de còdexs, llatins o romànics,

de vegades com a proves d'escriptura o com a entreteniments del copista, que

no sempre entenia i sabia escriure amb correcció el que, potser, coneixia de

memòria. Són peces que no van tenir el seu lloc en els cançoners, en el si de la

cultura escrita, que d'altra banda no necessitaven perquè circulaven oralment,

es transmetien "de boca a boca". Són cançonetes que, malgrat ser senzilles, no

estan exemptes de dificultats per al filòleg, i que en el cas del fragment que

presentem també van ser copiades les notes musicals per un copista alemany

en l'última pàgina d'un text de Terenci:

"Las, qui non sun esparvir ni astur
qui podis a li voler,
la sintil imbracher,
se buche schi duls baser:
duls sirie repasar tu dulur."

¡Ay, no soy gavilán ni azor
que pudiera volar hasta ella,
abrazar a la gentil
besar su boca tan dulce,
pues dulce sería apaciguar todo dolor.

En aquesta estrofa podem veure la barreja de francès d'oc i d'oïl, grafies ale-

manyes (schi) i certa irregularitat mètrica que s'expliquen com una mostra

d'arcaisme i de simplicitat en la creació i la transmissió. Al contrari, el jo mas-

culí i l'expressió la sintil ('la gentil'), com a substantiu, ens indiquen un paren-

tiu sorprenent amb la lírica cortesa de mig segle més tard. D'altra banda, el

motiu de l'enamorat que es vol transformar en ocell per a arribar a l'estimada

va tenir una difusió universal tant en la lírica culta com en la popular en totes

les llengües romàniques.

Pel que sembla fins aquí, en molts dels residus de la lírica romànica els mo-

tius populars o tradicionals es van retocar en ser acceptats per àmbits culturals

cortesans, per la qual cosa van tenir una irradiació doble, cap a la literatura

escrita, per mitjà de l'aristocràcia, però sense deixar d'estar present en la me-

mòria i en la tradició oral popular.

Citació

"Así, la inmensa mayoría de los de los poemas modernos están destinados a la lectura
solitaria y silenciosa, e idéntica estrella luce hoy fatalmente para las obras de otras épocas.
Por el contrario, gran parte de la poesía medieval, como una porción no chica de la
posterior, hasta el Seiscientos, nació para ser cantada, en público, y aún coralmente; y no
sólo la música desempeñaba en ella un papel tanto o más decisivo que la letra, sino que
en muchos casos se acompañaba, además, del baile o se prestaba a una representación a
un paso de la teatral. (En rigor, los herederos de Martín Codax o Juan Ruiz son menos
Celso Emilio Ferreiro o Pedro Salinas que Amancio Prada, Joaquín Sabina o Carlos Cano,
a quienes nosotros, por mucho que los estimemos, inevitablemente situamos en otra
esfera: vecina sin duda, pero también aparte.) No obstante, la canción y el poema leído
comparten rasgos básicos y coinciden en objetivos esenciales."

Francisco Rico (1996, pàg. 27).
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2. Els gèneres de la lírica medieval

Per a un examen contrastiu de la lírica medieval que tingui en compte la plu-

ralitat de les formes i dels contextos, l'estudi per gèneres es pot justificar per

la seva funcionabilitat. Els gèneres principals de la lírica fonamenten la seva

essència i les seves peculiaritats a raó del contingut que s'hi desenvolupa, en-

cara que hi ha certes tendències a donar-los una forma determinada, com, per

exemple, la regularitat dels esquemes mètrics i estròfics en la cansó trobado-

resca o la presència de la tornada en les dansas i altres gèneres condicionats

per la versificació.

Situada en les antípodes del romanticisme, la lírica medieval trasllada�i�es-

quematitza�la�realitat, tant el comportament del poeta enamorat com el ros-

tre de la dona estimada, l'alegria per l'arribada de la primavera o el dolor per

la mort d'una persona coneguda. Amb una estètica diferent de la nostra, el

lloc comú, lluny de particularitzar, va més enllà de l'aventura personal per a

desenvolupar, encadenar o oposar certs temes.

2.1. Els registres dels gèneres

A partir de mitjan segle XX els estudis sobre la "poesia formal" van concloure

que la lírica medieval no era una "poesia de llocs comuns", sinó que eren justa-

ment aquests la seu privilegiada d'un reconeixement estètic i el vehicle de co-

municació entre l'autor, el text i el públic en un moment cultural determinat.

Per la seva part, Pierre�Bec, en el seu exhaustiu llibre i antologia sobre la lírica

francesa medieval dels anys 1977-1978, prenia la terminologia i els conceptes

metodològics de l'estructuralisme lingüístic, emprats per Paul�Zumthor des

dels anys seixanta, i agrupava els gèneres de la lírica francesa medieval en dos

grans "registres": l'aristocràtic i el popularitzant.

Registre

Zumthor (1963) va emprar la paraula registre per al conjunt de motius i procediments
lèxics, retòrics i rítmics que comparteixen en la lírica medieval un mateix to expressiu
particular. El registre és el pacte establert entre l'autor i el públic, l'adhesió a un univers
mental i verbal (idees i paraules) del que escolta, que per si mateix, ja assegura la comu-
nicació. Eren unes regles establertes tàcitament que donaven forma a una tradició.

Si la lírica medieval va ser acusada amb freqüència d'uniformitat i monotonia,

el seu mèrit s'ha de veure en els matisos, variacions i inversions que va apor-

tar cada autor a la seva obra sobre motius coneguts i repetits. Per a apreciar

aquesta poesia cal estudiar-la de prop, millor si també es pot escoltar, i remun-

tant les dificultats d'una llengua que no és la nostra i que es troba en el seu

estat medieval (occitana, francesa o italiana; encara que, fins i tot, la catalana,

la galaicoportuguesa i la castellana medievals són difícils d'entendre) saber-la

distingir i apreciar.
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Seguint Bec, i introduint per la nostra banda altres gèneres de la lírica

romànica (que ell no té en compte perquè no pertanyen a l'àmbit fran-

cès) i lleus modificacions i simplificacions, les cançons es poden agru-

par en dos grans registres:

• El registre�aristocràtic

• El registre�popular

1) El registre�aristocràtic, també es podria anomenar cortès, i comprèn els

gèneres següents:

• La cansó provençal, el grand chant courtois dels trouvères francesos i la cantiga

d'amor galaicoportuguesa.

• El sirventès, serventois i cantigues d'escarni.

• Els debats, en totes les seves modalitats i en els mateixos àmbits que els

gèneres anteriors.

• El planh.

Totes les obres d'aquest registre són essencialment líriques, hi predomina el

jo masculí, i estan compostes amb una estructura fixa i cuidada i per part

d'autors d'identitat coneguda. La tradició textual inclou els segles XII i XIII.

L'àmbit lingüístic és l'occità, el francès, el galaicoportuguès i el dels dialectes

italians. Les composicions d'aquest registre, com el seu ambient i autors, es

veuran més endavant.

2) El registre�popular (o popularitzant) estaria compost pels gèneres següents:

• La cançó de dona (chanson de femme), amb les seves variants de chanson de

malmariée (malmaridada), chanson de toile (cançó de tela), chanson d'histoire

(cançó d'història), etc.

• La cantiga d'amic, que es veurà en l'apartat 4. La lírica galaicoportuguesa.

• Les dansas, balades, carolas, rondels, virelais, nadales, etc.

Totes les cançons d'aquest registre són de veu femenina, algunes liriconarrati-

ves, ocasionalment coreogràfiques, generalment anònimes, exceptuant les ga-

laicoportugueses, i amb tradició textual que emergeix a partir del segle XIII i es

prolonga durant més temps. La forma tendeix a l'anisosil·labisme en el còm-

put del vers, a l'assonància i a l'estrofa mono-rima amb tornada mono-rima.

Vegeu també

La cantiga d'amic es veurà en
l'apartat 4, dedicat a la lírica
galaicoportuguesa.
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De vegades, la cançó va canviar de context, ja que apareix fragmentada com a

inserció lírica en nombrosos romans francesos. El fet que qui canti ho faci des

d'una perspectiva femenina no vol dir que l'autor sigui una dona, ni tampoc

l'anonimat significa que no hi va haver un autor únic, ja que no és vàlida la

noció romàntica del "poble creador": simplement no importava l'autor, perquè

qualsevol persona que les cantava o recitava ja n'era una mica l'autora. Els jo-

glars i bards medievals i els músics dels segles XV i XVI van actuar de mitjancers

salvant aquest tipus de poesia perquè eren els responsables de les activitats en

les corts senyorials; i encara en el cas d'alguns trobadors com Cerverí de Giro-

na o el trouvère Adenet li Roi, quan coneixem la seva trajectòria professional i

la diversitat del seu cançoner se'ns manifesten en plena possessió de la tradi-

ció cultural alta del seu temps. Cap manifestació popular no va estar exempta

d'influències cultes: algú la va compondre i algú la va escriure.

La lírica popular

Trets genèrics de la lírica popular (Francisco López Estrada, 1977):

• poesia atapeïda, de gran capacitat sintetitzadora: "nunca tanto se dijo en tan pocas
palabras";

• llenguatge elemental i expressió directa;
• lèxic limitat (amic, mare, serrana, alba) i una retòrica repetitiva.

Ramón Menéndez Pidal distingeix entre la poesia popularitzada o lírica popular, quan
aquesta és rebuda i acceptada pel poble com una novetat grata, però aviat és oblidada; i
poesia o lírica tradicional, quan el poble l'acull durant molt de temps, assimilada com a
cosa pròpia, reelaborada i enriquida en variants abundants que cada cantaire introdueix,
simultànies o successives en el temps, tant en la lletra com en la música.

El registre�híbrid estaria compost pel següent:

• La pastorel·la (occitana, francesa, galaicoportuguesa, italiana)

• La cançó de croada, en els mateixos àmbits

• L'estampida

• La retroencha

• L'alba

Vegeu també

Respecte a les aparicions de les
cançons com a insercions líri-
ques en els romans francesos,
podeu veure l'apartat 1, dedi-
cat a la lírica pretrobadoresca.

El joglar Perdigó interpretant amb la viola.

Una altra representació del joglar Perdigó
interpretant amb la viola.

Ara bé, no hi ha cap text líric compost en un únic registre pur, les interferències

són constants i múltiples no solament entre els registres, sinó també entre els

gèneres i en l'estructura formal. Hi ha una dialèctica constant entre el fix i el

variable, encara que en cada text sempre hi ha un tret dominant. De vegades,

aquesta barreja de registres fa que els crítics no coincideixin a adscriure un

text a un gènere, perquè des del seu punt de vista un registre predomina més

que un altre. Pilar Lorenzo observa que Peter Dronke inclou les chansons de

toile en el capítol de les cantigas de amigo, tot i que són molt diferents, encara

que en totes dues el "jo" sigui femení. I és que una de les interferències més

freqüents es troba en les cançons de dona, com els poemes galaicoportuguesos

citats, cultes i aristocràtics (autor conegut i tècnica formal rigorosa) però amb

tema popular (lament femení, presència de la naturalesa i lèxic senzill). La

Vegeu també

Recordeu que l'apartat 5 està
dedicat a la lírica galaicoportu-
guesa.
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chanson de toile francesa, d'ambient i lèxic cortès i expressat en veu femenina,

es compon amb estrofes mono-rimes, conclou amb un refrain o tornada i és

gairebé sempre d'autor anònim.

L'exordi és la part del text marcada amb més força per uns esquemes fixos. Els

primers versos funcionen com un nucli que genera la continuació del discurs

poètic, sobretot en determinats gèneres: la cansó trobadoresca, la chanson de

toile, la pastorel·la o el planh. L'exordi primaveral (o el seu oposat), la jove cosint

o llegint a la finestra, la indicació de la trobada entre la pastora i el poeta en

un temps i un lloc determinats o la reiteració del dolor que apareixen en els

primers versos de la primera estrofa de cada un d'aquests gèneres avisaven

l'auditori i ajudaven el poeta a configurar l'obra.

"Quan la neus chai e gibron li verjan,
dey mielhs chantar que quan la flors s'espan,
qu'en tal amor ai virat mon demor
que·m tolh esmay e·m te guay e prezan
per sol l'esper qu'ay d'un joy, que·m sofer." (v. 1-6)

Cuando cae la nieve y las ramas se escarchan
debo cantar mejor que cuando se abre la flor,
porque he vuelto mi felicidad hacia tal amor
que me quita la pena y me mantiene alegre y arrogante,
sólo por la esperanza que tengo de un gozo que me sostiene.

Trobador Raimon Jordan, cansó

"Bele Doette as fenestres se siet,
lit en un livre, mais au cuer ne l'en tient:
de son ami Doon li resovient,
qu'en autres terres est alez tornoier.
E or en ai dol."

La belle Doette está sentada en la ventana,
lee un libro, pero no se entera de nada:
se acuerda de su amigo Doon
que ha ido a torneos a tierras lejanas.
Y ahora siente dolor.

Chanson de toile anònima

"L'autrier m'anava ab cor pensiu
per una ribeira en jos;
trobei pastora ab agradiu
cors plazen, ab plazens faisos,
que gardava anhels pres d'un riu
soleta, jost un bois fillos." (v. 1-6)

El otro día caminaba pensativo
bajando por una orilla,
y encontré a una pastora de agradable
y placentero aspecto y hermoso rostro,
que guardaba sus ovejas cerca de un río,
solita, al lado de un bosque frondoso.

Paulet de Marsella, pastorel·la

"Planher vuelh En Blacatz en aquest leugier so,
ab cor trist e marrit; et ai en be razo,
qu'en luy ai mescabat senhor et amic bo,
e quar tug l'ayp va1ent en sa mort perdut so;
tant es mortals lo dans qu'ieu non ai sospeisso
que jamais si revenha." (v. 1.6)

Quiero llorar a Blacatz en esta tonada ligera,
con corazón triste y afligido; y tengo buena razón,
porque en él he perdido a un señor y a buen amigo,
y porque todas las valiosas cualidades se han perdido con su muerte.
El daño es tan mortal que no tengo esperanza
de que nunca se repare.

Planh del trobador Sordel de Goito (Màntua) per la mort del trobador i mecenes Blacatz d'Alms, ocorreguda el 1236.

2.2. La tornada

La tornada és la marca tangible de la interferència de registres. Movible

i independent del cos principal del text, va tenir una funció important

a partir de la constitució de les primeres formes líriques, sobretot en

els gèneres liricocoreogràfics quan, després de les estrofes cantades pel

solista, era repetida pel cor.
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Amb un contingut variable, la tornada tant podia ser una exclamació (Amor

ei!) com una onomatopeia (Do, do, do, do, do, do, do dodelle) o una seqüència de

versos que funcionava de manera autònoma (Aquel árbol que vuelve la foja / algo

se le antoja) i que s'integrava, més o menys, semànticament i prosòdicament

en les estrofes de la cançó. Les tornades tenen una funció de ruptura en tots

els nivells: sintàctic, estilístic, lèxic, prosòdic i melòdic, amb un efecte evident

de contrast. Algunes procedeixen d'un fons comú popularitzant que tothom

va poder utilitzar i, fins i tot, poden pertànyer a un altre registre. Si bé és

molt comú trobar la tornada en la lírica popular d'oïl, sobretot al segle XIII i

en els trobadors galaicoportuguesos, és molt rar trobar-la en la producció dels

trobadors occitans, excepte en els més tardans.

"Ai, Sant 'Iago, padrón sabido,
vós mi-adugades o meu amigo!
Sobre mar ven quen frores d'amor ten;
mirarei, madre, as torres de Geen."

¡Ay Santiago, patrón verdadero,
traedme vos a mi amigo!
Por el mar viene quien flores de amor tiene;
miraré, madre, las torres de Jaén.

Pai Gomes Charinho, trobador gallec (segona meitat del segle XIII).

I la tornada es repeteix en l'estrofa següent.

"No puch dormir soleta, no.
Què·m faré, lassa,
si no mi spssa?
Tant mi turmenta l'amor!
I
Ay amich, mon dolç amich!
Somiat vos he esta nit.
Què·m faré, lassa?"

No puedo dormir solita, no.
¿Qué haré triste de mí
si no me calmo?
pues tanto me atormenta el amor!
I
¡Ay amigo, mi dulce amigo.
He soñado con vos esta noche
¿Qué haré triste de mí?

Anònim, en la traducció catalana del Decameró.

"Què·m faré, lassa?" es repeteix en les tres estrofes següents.

2.3. Les cançons de dona

El tret més original de la lírica medieval francesa en relació amb l'occitana és

que, al costat del registre cortès (la poesia dels trouvères), al nord hi va haver

una vasta tradició de lírica popular o tradicional que mai no es va deixar de

manifestar; no solament en chansons�de�femme, sinó també en els gèneres

que es distingeixen per la forma estròfica (carola, balada, motet). Això es deu a

l'interès dels nobles que van promoure les còpies als cançoners i als copistes

d'aquests, cosa que no va passar amb la poesia en llengua occitana, de la qual

només va interessar la dels trobadors, i en són molt escasses les mostres anò-

nimes o de to popular.

Al que acabem d'explicar en el paràgraf anterior cal afegir altres singularitats

que encara avui no estan exemptes de misteri o d'estranyesa entorn de la lírica

romànica medieval. Al nord de França –àmbit de la llengua d'oïl– proliferen

les chansons de femme anònimes, mentre que el nombre de dones trobadores és

molt escàs; al contrari, al sud de les Gàl·lies –àmbit de la llengua d'oc– podem

Refractum

Tornada o refrain en francès
(amb diferents grafies en fran-
cès medieval: refraing, refranh,
etc.), refrany o tornada en ca-
talà, ritornello en italià i fiinda
en galaicoportuguès, proce-
deix de la paraula llatina re-
fractum, participi passat de re-
frangere, refringere, que signifi-
ca 'trencar'. Encara que en les
cançons sempre hi va haver
tornades i repeticions de deter-
minats versos, fins als segles XII
o XIII no van rebre nom.
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comptar una vintena de trobairitz, però que no van adoptar el registre popu-

laritzant de les cançons de dona, sinó l'aristocràtic dels trobadors provençals.

I en l'àrea galaicoportuguesa les cantigas d'amigo, que van ser compostes per

trobadors coneguts i cap, pel que sembla, no va tenir autoria femenina.

El 1811, el filòleg Jakob Grimm, un dels germans Grimm escriptors de con-

tes infantils, creia que les composicions en llengua alemanya en què qui

s'expressava era una dona sempre havien estat compostes per homes, ja que

anaven "en contra dels bons costums".

Dones poeta

Segons l'opinió de J. Grimm (1911), en l'edat mitjana, les oïdes de les dones alemanyes
es van obrir amb gratitud i confiança a les cançons d'amor que els homes, els únics que
conreaven la poesia, cantaven davant d'elles. Els costums més lliures de les senyores pro-
vençals permetien a aquestes emetre els seus veredictes en les corts d'amor i fins i tot
compondre cançons i cantar-les en públic. Al contrari, a Alemanya mai no hem sentit
a parlar d'una dona poeta perquè era una cosa que anava en contra dels bons costums.
En les dones rau, en veritat, la puresa de la poesia, però elles no l'han d'expressar, com
tampoc no participen en les guerres. En algunes de les cançons d'amor en què parlen les
dones és incontestable que han estat compostes i cantades pels poetes a qui els manus-
crits les atribueixen.

Cinquanta anys després –faltaven algunes dècades perquè s'acabés el segle XIX–

un filòleg austríac, Wilhem Scherer, comentava, amb timidesa i molts circum-

loquis, que aquells poemes escrits en alemany medieval de jo femení podrien

estar compostos per dones alemanyes i austríaques, encara que alguns manus-

crits els atribuïen a autors masculins. Scherer va ser el primer a anomenar Fra-

uenlieder ('cançons de dona') aquestes composicions, ja que en els cançoners

que recollien aquestes cançons en què cantava una dona no hi havia cap rú-

brica que les definís.

El terme Fraunlieder va tenir tal força que, al final del segle XIX i principi del

XX, H. R. Lang i Carolina Michaelis de Vasconcellos, en estudiar les cantigues

gallegues, les van anomenar així, sense advertir, encara, que en el cançoner

galaicoportuguès de la B. N. de Lisboa ja hi havia, des del final del segle XIII,

per a aquest tipus de cançó, el terme genèric de cantigas d'amigo, que també va

ser aplicat a les kharges per Dámaso Alonso i altres hispanistes i romanistes,

que les van anomenar cancioncillas de amigo mozárabes.

La recerca va continuar a França, i Alfred Jeanroy, en els Origines de la poé-

sie lyrique en France (1889/1925), va encunyar el terme chanson de femme, tra-

duint-lo de Frauenlieder, i va considerar que les cançons medievals escrites en

llengua d'oïl, francès, posades en boca d'una dona enamorada, eren la base

dels gèneres de la lírica popular romànica. Jeanroy creia que, malgrat la veu

femenina, havien estat compostes per homes, fins i tot les anònimes, perquè

si haguessin estat escrites per dones tindrien un accent "més tendre, més emo-

cionat, més discret i amb pudor femení", i en aquest tipus de cançons no hi

havia res d'això.
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Amb aquests arguments febles i com en un altre gènere literari, l'epopeia, tam-

bé es van enfrontar alemanys i francesos en les albors del segle XX, encara

que, aquesta vegada, des de les reials acadèmies, les aules universitàries i les

publicacions científiques. Mentrestant, Ramón Menéndez Pidal veia l'origen

de les cançons de dona en l'àmbit hispànic perquè ja un poeta satíric del segle

I, Juvenal, parlava de les cantica gaditanas.

Com s'ha exposat en l'apartat 1, aquest tipus de cançons, que va existir sempre,

ha estat des de fa més d'un segle objecte de recerques i estudis tipològics per

part dels historiadors de la literatura.

Seguint una senzilla i útil classificació de Pierre Bec (1977), la veu de

dona en la lírica medieval pot representar una "feminitat textual" –que

no exclou que l'autor pugui ser un home, com en el cas segur de les

cantigas d'amigo galaicoportugueses i en el possible de les chansons de

femme anònimes– o una "feminitat genètica" –quan sabem que aquestes

cançons van ser compostes per una dona de nom conegut, com les tro-

bairitz provençals i algunes autores franceses i italianes que veurem en

els apartats corresponents.

En tots dos casos, veu femenina escrita per un home o veu femenina escrita

per una dona, la feminitat se'ns mostra en l'interior del text mitjançant les

marques gramaticals del gènere –namorada, coitada, traida, lassa–, amb la ma-

nera de anomenar-se a si mateixa –"Em vau jurar que en tots els dies de la

vostra vida seria la vostra única senyora", trobairitz Castelloza–, o també amb

la manera de dirigir-se a la persona estimada –meu amigo, bels amics, mon ca-

valier, drudo mio.

Aquí ens dedicarem als gèneres de les cançons que presenten una feminitat

textual –les cançons de dona o chansons de femme–, un tipus molt concret de

lírica que va deixar una empremta profunda en els cançoners copiats al nord

de França.

La cançó de dona es caracteritza per una veu femenina, jove i en la ma-

joria dels casos soltera, que en forma de monòleg o de diàleg amb la

mare, les germanes o una amiga expressa els seus sentiments de mane-

ra espontània. Aquest arquetip tan ampli en què s'enquadra dóna lloc

a una sèrie de subgèneres diferents en els quals les interferències són

constants i els temes s'intercanvien constantment.
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En la cançó d'amic, la noia canta la seva alegria per estar enamorada o la seva

pena per la llunyania o la traïció de l'estimat. Sobre quest tipus de cançons

hi ha pocs testimonis francesos de poemes sencers, que són més freqüents

en cobles, tornades i insercions líriques. Destaquem la semblança temàtica en

aquests dos exemples:

"Tuit li amerous se sont endormi
je suis belle et blonde, se n'ai point d'ami."

Todos los enamorados se han dormido:
soy hermosa y rubia y no tengo amigo.

"Lindas son rosas y flores,
más lindos son mis amores."

Cançoner sevillà

En les cançons de malmaridada, chanson de malmariée, la noia es lamenta per-

què no és feliç en el matrimoni i per la mala relació amb el marit, sempre vell i

cruel; per això té el desig de tenir un "amic" i, en alguns casos, ja el té. Aquestes

queixes davant d'una situació tòpica, universal i intemporal coincideixen en

l'edat mitjana amb la particular relació conjugal de la classe aristocràtica, en la

qual els matrimonis s'acordaven per conveniències econòmiques o polítiques;

aquí veiem com un fet social pot ser literàriament fructífer, ja que aquest tema

es troba en la lírica culta i en la popular, en la narrativa; etc...

En aquestes cançons totes les connotacions positives seran per a l'amic, com

en la tornada d'aquesta cançó anònima francesa:

"Dame qui a mal mari,
s'el fet ami,
n'en fet pas a blasmer"

Dama que tiene un mal marido
si tiene un amigo
no debe ser criticada.

I en el d'aquesta balada occitana:

"Quant lo gilos er fora
bels ami,
vene·vos a mi!"

Cuando el celoso se vaya,
buen amigo,
¡venid conmigo!

La Gelosesca de Cerverí de Girona és una cançó original de malmariée i un cas

clar d'interferència de registres per part d'un trobador que també va compon-

dre temes considerats populars com danses, balades i viaderes (viadeyras), dins

d'un ambient cortesà.

El lament de la malmonjada es deu a una situació psicològicament semblant a

la de la malmaridada: la jove que ha entrat al convent obligada i que invoca

l'amic perquè l'alliberi.

"No quiero ser monja, no,
que niña namoradica so."

Vegeu també

Recordeu que l'apartat 3 està
dedicat a la lírica trobadoresca.
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Cançoner Musical de Palau

La chanson de toile (cançó de tela) o chanson d'histoire (cançó d'història) té un

contingut liriconarratiu. És un tipus de cançó propi de la lírica francesa d'oïl

i que es va donar molt rarament en altres àrees lingüístiques. Hi ha unes vint

chanson de toile, set inserides en novel·les, encara que per testimonis indirectes

sembla que n'hi va haver moltes més. La majoria són anònimes. En aquest

tipus de cançons són freqüents les interferències amb altres gèneres. L'època

en què se'n van compondre més és de 1200 a 1250.

Chanson de toile i chanson d'histoire

Tots dos termes, chanson de toile i chanson d'histoire, s'alternen, com es constata en obres
narratives en què apareixen inserides estrofes senceres de cançons de dona. En el Guillau-
me de Dole "les dames i les reines cantaven chansons d'histoire"; en el Roman de la Violette
"la jove, que es deia Marote, és a la seva cambra cosint tela de seda i d'or i canta aquesta
chanson de toile". En l'apartat 1 teniu un fragment del Roman de la Violette.

És l'antítesi de la cançó cortesa pel "jo" femení, per la narrativitat, per la con-

cepció senzilla i humana de l'amor; pel to i el lèxic lliure de qualsevol efecte

retòric: és una història d'amor possible breu i tràgica. Cada estrofa és autòno-

ma respecte al conjunt de la cançó. Quant a la forma, té una mètrica específica,

dividida en estrofes, cada una amb la mateixa assonància o la mateixa rima.

La tornada, refrain, és breu i sobresurt de l'estrofa perquè és més curta que els

versos de l'estrofa. S'han conservat quatre melodies molt diferents. Algunes

semblen difícils d'executar.

Aquestes dones que estan cosint, llegint o mirant per la finestra i que recor-

den la seva història amorosa o l'expliquen a la seva mare són joves que fan,

algunes, un treball exclusivament femení, la costura. Però són noies nobles, ja

que broden, cusen o teixeixen amb fils d'or i seda, o llegeixen a la seva cambra

(chambre), activitats pròpies de les dones aristòcrates i de les seves donzelles,

com les que van brodar el tapís de Bayeux i el de la catedral de Girona i que

apareixen, també en grup, en un episodi important d'El Cavaller del Lleó de

Chrétien de Troyes. Les protagonistes de les chansons de toile acostumen a tenir

un nom propi al qual sempre s'anteposa l'adjectiu Belle (Belle Aeliz), que les

individualitza com a persones i la cançó com a gènere. Els personatges mascu-

lins a qui es refereixen són comtes o cavallers amb noms d'origen germànic,

com en l'alta societat feudal francesa, i la seva activitat consisteix a participar

en tornejos o estar al servei del rei.
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Bele Aye

"Siet soi bele Aye as piez male maistre,
sor ses genouls un paile d'Engleterre,
et a un fil fet coustures beles.
Hé, hé! Amors d'autre païs,
mon cuer avez lïé et souspris.
 
Aval la face li courent chaudes lermes,
q'el est batue at au main et au vespre,
por ce qu'el aime soudoier d'autre terre.
Hé, hé! Amors d'autre païs,
mon cuer avez lïé et souspris."

La bella Aya está sentada a los pies de su mala nodriza
sobre sus rodillas seda de Inglaterra
que cose delicadamente con hilo
¡Ay, Ay! Amor de otro país
mi corazón se unido y prendado de vos.
 
Corren por su rostro cálidas lágrimas
y es azotada de la mañana a la noche
porque ama a un soldado de otras tierras.
¡Ay, Ay! Amor de otro país
mi corazón se unido y prendado de vos.

 

''El sueño de Alda''

En la literatura castellana podem trobar certes reminiscències de la chanson de femme en
el Romancero. En "El sueño de Alda", la jove rep la notícia de la mort de Rotllan i de
la derrota de Roncesvalles mentre està cosint amb les seves donzelles. El relat d'aquest
episodi que no es troba a la Chanson de Roland de la versió d'Òxford, s'altera per mitjà de
la inclusió de certs esquemes de la chanson de femme des de l'inici del romanç: les dones
cosint al voltant d'Alda, la música, el somni amorós i la notícia funesta de la mort de
l'estimat.

"En París está doña Alda, la esposa de don Roldán;
trezientas damas con ella para la acompañar.
Todas visten un vestido, todas calçan un calçar,
todas comen a una mesa, todas comían de un pan,
sino era doña Alda que era la mayoral;
las ciento hilavan oro, las ciento texen cendal,
las ciento tañen instrumentos para doña Alda holgar.
Al son de los instrumentos doñ Alda adormídose ha.
Ensoñado avía un sueño, un sueño de gran pesar;
la recordó despavorida y con un pavor muy grande,
los gritos dava tan grandes que se oían en la ciudad.
Allí hablaron sus donzellas, bien oiréis lo que dirán:
«¿Qué es aquesto, mi señora? ¿Quién es el que os hizo mal?».
«Un sueño soñé, donzellas, que me ha dado gran pesar:
que me veía' en un monte, en un desierto lugar;
de so los montes muy altos un açor vide volar,
tras d' él viene una aguililla que lo ahínca muy mal;
e! açor con grande cuita metió-se so mi brial,
el aguililla con grande ira de allí lo iba a sacar,
con las uñas lo despluma, con e! pico lo deshaze.»
Allí habló su camarera, bien oiréis lo que dirá:
«Aquesse sueño, señora, bien os lo entiendo soltar:
e! açor es vuestro esposo que viene de allén la mar,
el águila sodes vós, con la cual ha de casar,
y aquel monte es la iglesia, donde os han de ve!ar»,
«Si assí es, mi camarera, bien te lo entiendo pagar.»
Otro día de mañana cartas de fuera le traen;
tintas venían de dentro, de fuera escritas con sangre:
que su Roldán era muerto en la cara de Roncesvalles."

2.4. El registre híbrid

Un exemple de registre híbrid ens l'ofereixen les albes romàniques, de les quals

ja hem parlat breument i que veurem més endavant.
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És un gènere que es troba en totes les literatures de tots els temps i en

totes les llengües, que exposa la tristesa dels amants perquè s'han de

separar a trenc d'alba després d'haver passat la nit junts. Però, a més, és

l'enfrontament de dos mons en la vida dels enamorats: el de la nit –que

representa intimitat amagada, felicitat i consumació de l'amor– i el del

dia –amb les exigències de la vida real a què cada un s'ha de doblegar,

per la qual cosa representa la separació.

Aquest argument senzill va experimentar a la Romània innombrables trans-

formacions en cada època i en cada tradició a causa de la seva flexibilitat, de

manera que ens trobem amb albes eròtiques, religioses, simbòliques i feudals

o corteses; senzilles o complicades de forma, ja que el seu llenguatge, directe

i sensual, es va poder adaptar a diferents registres: elevat, popular, religiós o

fins i tot místic. En la història de l'alba romànica tant trobem grans escriptors

com anònims misteriosos.

Orígens de l'alba

La cerca dels orígens de determinats gèneres poètics sempre ha interessat els especialistes.
En el cas concret de les albes romàniques, les influències i contaminacions són freqüents,
com també la barreja del registre popular amb l'aristocràtic. És difícil, doncs, parlar-ne
en general, perquè no en totes apareixen els mateixos trets. Entre els antecedents possi-
bles s'han destacat la descripció de sentiments d'influència ovidiana (Amors i Heroides);
l'erotisme propi del Càntic dels càntics, amb la descripció de la naturalesa unida a la relació
amorosa; els cants litúrgics, com les matines, que celebren l'arribada del dia; les influèn-
cies lèxiques de les kharges mossàrabs; l'ambientació feudal, en les trobadoresques, amb
el guaita que munta guàrdia en les proximitats o a la torre del castell on té lloc la trobada.
Però també els cants de sentinelles medievals com el de Mòdena de l'any 892, que canta
en llatí "Oh! tu qui servas armis ista moenis..." [Vosotros que guardáis estas almenas con
las armas, velad, os lo ruego, estad alerta...], o el de Gonzalo de Berceo en castellà, "¡Eya
velar!, eya velar, eya velar! / Velat aljama de judíos, ella velar, / que non vos furten el su
díos, eya velar!", inserit en El duelo de la Virgen, que són cants autèntics de vigilància per
a foragitar la son o per a avisar de l'arribada de l'alba.

"Est il jors? –Nenil encores;
vos lou hasteis trop:
bien m'avroit navreit a mort
ke si tost l'amoinroit ores.
Je ne m'an vuel mie aleir,
car m'amiete m'acolle.
Faixons mesdixans crever,
e gixons un poc encores:
Deus! kei parleir d'amour fait ores."

¿Es ya de día? -Aún no,
os adelantáis mucho:
estaría herido de muerte
si tan pronto amaneciera ahora.
No me quiero ir
pues mi amiguita me abraza.
¡Que mueran los maldicientes!
y sigamos acostados un poco más:
¡Dios mío, qué palabras de amor se dicen!

Anònima francesa (s. XIII).

"Al alba venid, buen amigo,
Al alba venid.

 

Amigo, el que yo más quería,
Venid al alba del día.

 

Amigo, el que yo más amaba,
Venid a la luz del alba,

 

Amigo, el que yo más quería,
Venid a la luz del día.

 

Venid a la luz del día,
Non trayáis compañía.
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Venid a la luz del alba,
Non traigáis gran compañía."

 

Cançoner musical de palau

"¡Oh noche que guiaste!,
¡oh noche amable más que la alborada!,
¡oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transformada!"

 

Sant Joan de la Creu (1577). Noche oscura.

"–Cantan os galos para o día;
érguete, meu ben, e vaite.
–¿Cómo me hei de ir, queridiña;
cómo me hei de ir e deixarte?"

 

Rosalía de Castro (1863). Cantares gallegos.

Mes d'aquest somni

"Mes d'aquest somni d'Orient
ens despertava el bell matí;
era el llençol trement trement,
la seva carn com de setí.

La lluna encara al firmament
es reflectia al seu coixí
-jo la deixava tot tement
si algú ens vindria a descobrir.
I el nostre bes era tan llarg
com la nit curta en el seu braç."

Joan Salvat-Papasseit (1923). El poema de La rosa als llavis.

La noche le es propicia

"Todo fue muy sencillo:
ocurrió que las manos
                  que ella amaba
tomaron por sorpresa
su piel y sus cabellos;
                  que la lengua
descubrió su deleite.
¡Ah detener el tiempo!
                  Aunque la historia
tan sólo ha comenzado
y sepa que la noche
                  le es propicia
teme que con el alba
continúe con sed
                  igual que siempre.
Ahora el amor la invade
una vez más. ¡Oh tú
                  que estás bebiendo!
Apiádate de ella
su garganta está seca
                  ni hablar puede.
Pero escucha su herido
respirar; la agonía
                  de un éxtasis
y el ruego: no te vayas
no no te vayas. ¡Quiero
                  beber yo!"

José Agustín Goytisolo (1992). La noche le es propicia.
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3. La lírica dels trobadors provençals

3.1. Marc cultural i cronològic de la lírica trobadoresca

La lírica dels trobadors provençals va representar, des del final del segle XI fins

al final del XIII, una gran novetat respecte a expressions literàries anteriors, ja

que va atorgar a la llengua vulgar una elevada dignitat literària, i va apropar

conceptes, paraules i formes poètiques artificioses a un públic primer aristo-

cràtic i després més ampli. Coincidint i convivint amb la lírica de tipus tradi-

cional o popular, els trobadors van prendre temes poètics tan universals com

el tema amorós, el panegíric, el vituperi, el lament fúnebre o les cançons de

dansa, que van combinar hàbilment amb altres propis de la seva realitat quo-

tidiana, feudal, religiosa i lingüística, de manera que van aconseguir crear una

poesia nova que, si d'una banda estava fortament aferrada al seu temps, de

l'altra va aconseguir ser intemporal.

Nascuda al sud de França, en un ampli territori amb un desenvolupament cul-

tural avançat i una base idiomàtica comuna, dividit en senyories i corts feudals

que depenien del rei de França, els seus límits estaven per l'oest a l'Atlàntic, a

l'est més enllà de la frontera italiana, al nord al Massís Central, i al sud més

enllà dels Pirineus i de la Mediterrània. Els trobadors van compondre en una

llengua artificial, una koiné poètica basada en el dialecte llemosí, en què con-

vivien fenòmens, sobretot fonètics, de procedències diferents. Aquesta llen-

gua poètica no solament es va imposar en aquest àmbit lingüístic occità, sinó

que s'entenien en tots els ambients cultivats de la Romània, de manera que

trobadors i joglars podien cantar davant d'auditoris de localitats tan distants

com Bordeus, Gènova, Clermont-Ferrand, Barcelona o Lleó sense necessitat de

traducció. No tots els trobadors van néixer en l'àmbit lingüístic occità; alguns,

com Guillem de Berguedà, Huguet de Mataplana, Guillem de Cabestany, Cer-

verí de Girona i fins una vintena van néixer a terres catalanes, i altres, com

Lanfranc Cigala, Bertolomé Zorzi, Bonifacio Calvo o Sordel, a regions del nord

d'Itàlia; i tots van abandonar la llengua materna per compondre en la llengua

de la lírica més prestigiosa del moment.

Elevació de la Domna

El romanista Erich Köhler (1964) apuntava les circumstàncies que van motivar que aques-
ta experiència lírica que elevava a la Domna –únicament la senyora feudal, no totes les
dones–, de manera subliminar, nasqués i es desenvolupés al sud de França:

• Desenvolupament d'una societat feudal molt independent del poder reial.

• Existència d'una societat més avançada culturalment que la resta de França, a causa
d'una impregnació major de la civilització romana.

• Supervivència del dret romà en el qual la domina tenia un lloc honorable en la soci-
etat, amb privilegis jurídics i formació cultural.

Guillem de Berguedà amb dues dames.
Cançoner I.
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• Refinament en els costums, el gust pel luxe i les relacions socials.

• Poc entusiasme guerrer.

• Poca influència de l'Església.

• El paper dels cavallers en la societat, que aspiraven a no ser tan sols un model
d'heroisme amb les armes, sinó que veien en la cultura, i concretament en la lírica,
una manera de sobresortir i de complementar la seva preeminència en la societat. I
per als trobadors d'ofici era el mitjà per a afalagar el patró per les lloances a la senyora.

El cultiu de la literatura es va allunyar, doncs, dels cercles monàstics, i va iniciar

el camí del laic que, com a professió o com a complement i delit personal,

s'entregava a importants tasques intel·lectuals per a gaudi de les corts feudals. I

el fet literari va esdevenir un fet social en què va participar tothom: reis, grans

senyors, cavallers pobres, clergues i joglars d'ofici, que es van unir en un ideal

intel·lectual comú: ser trobadors, amb un equiparament personal entre tots

que no té parangó en altres cultures literàries i que es va estendre pels àmbits

cortesans europeus.

Les composicions més antigues recollides en els cançoners provençals corres-

ponen a Guilhem de Peitieu, comte de Poitiers i duc d'Aquitània (1071-1126);

i una cançó de Guiraut Riquier, trobador professional, datada per ell mateix el

1292, i l'intercanvi de cobles entre Frederic III de Sicília i Ponç Hug d'Empúries,

que es daten el 1298, podrien constituir les últimes mostres. En aquests més

de dos-cents anys uns tres-cents cinquanta trobadors de nom conegut i alguns

d'anònims componen 2.542 composicions conservades.

3.2. Trobadors i joglars

Nota

Molts dels temes que
s'exposen en aquest capítol
també són aplicables als trou-
vères francesos i als trobadors
galaicoportuguesos, i als gène-
res lírics que van conrear.

Les paraules provençals trobar i trobador deriven del llatí medieval tropare i tro-

patore, formades al seu torn sobre tropus, nom de certes composicions versifi-

cades amb melodia que s'introduïen en el cant litúrgic. Des del punt de vista

semàntic reparem en el fet que el verb provençal trobar (com en català, com

el francès trouver i com l'italià trovare) també significa 'trobar, presentar-se allò

que cercàvem', i en llatí invenire té, entre altres, els valors de 'trobar, presen-

tar-se allò que cercàvem', però també els d''imaginar', 'inventar', i va arribar a

adquirir el de 'crear literàriament', com demostra el títol del tractat ciceronià

De inventione.

El text més antic en què apareix la paraula trobador és en una peça de Cerca-

mon, escrita cap al 1150, i el verb trobar, trobar com a art de compondre versos

i melodia, ja l'empra el primer trobador d'una obra conservada, Guilhem de

Peitieu, que afirma que un poema seu fo trobatz en durmen, 'fue trovado [ima-

ginado, compuesto] durmiendo'.

En els trobadors provençals estan representades les condicions socials més di-

verses. Des de reis, grans senyors, bisbes, canonges i cavallers, fins a burgesos

o gent d'origen humil, perquè, malgrat el que podria fer suposar la separació

rígida de classes de l'edat mitjana, la condició social no es té en compte entre

Citació

"El verdadero trovador canta
sustancialmente sólo los movi-
mientos del propio 'yo'; como
artista es absolutamente cons-
ciente de consagrarse a ello.
Se identifica con su propio arte
incluso cuando canta por or-
den y a cuenta de un protec-
tor o compone sirventeses al
servicio de su señor. A diferen-
cia del clerc o del juglar no se
esconderá nunca tras la autori-
dad de un libro"
Karl Vossler (1937).

Gausbert de Poicibot, un trobador que va ser
monjo al monestir de Sant Lunard.
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els trobadors; i així veiem com debat Guerau de Cabrera, vescomte de Girona i

Urgell, amb Marcabrú, de baixa condició social; Peire Vidal, un burgès fill d'un

pelleter, va anar a Hongria i a Malta i es va relacionar amb reis i grans senyors,

a qui va donar consells; o Raimbaut de Vaqueiras, que va ser armat cavaller

per Bonifaci de Monferrato només pels seus mèrits literaris. El trobador, fos

quin fos el seu origen, pel mer fet ser-ho, quan adquiria prestigi gaudia d'una

categoria tal que li permetia ocupar durant un temps un lloc privilegiat en les

corts que li assegurava la manutenció, i era retribuït amb vestits, joies, diners,

cavalls i fins i tot rendes i terres. Les cases feudals van rivalitzar per tenir al

seu servei els millors; aquest va ser el cas d'alguns trobadors professionals, com

Giraut de Bornelh, Gui d'Ussel; fins i tot Paulet de Marsella i Cerverí de Girona,

que van estar a la cort de Jaume I i del seu fill Pere el Gran amb caràcter estable,

i figuraven en nòmina juntament amb altres funcionaris o servidors. Fins i tot

alguns dels grans senyors que van acollir trobadors, com Huguet de Matapla-

na, Dalfin d'Alvernha, Alberico da Romano, el rei mateix d'Aragó, Alfons II, i

el d'Anglaterra, Ricard Cor de Lleó, el comte Enric de Rodez o la vescomtessa

Maria de Ventadorn, també van compondre cançons.

Però hi va haver altres trobadors la situació feudal dels quals els va per-

metre compondre poesies per mer plaer, per íntima satisfacció espiritual i

intel·lectual; no en va la lírica trobadoresca s'inicia amb tres grans senyors:

el duc d'Aquitània, ja esmentat, Ebles II, vescomte de Ventadorn, i Jaufré

Rudel, príncep de Blaia. Després d'ells trobem Alfons, rei d'Aragó, Raimbaut

d'Aurenga, vescomte d'Orange, Ricard Cor de Lleó, Pere el Gran, Frederic III

de Sicília i desenes de senyors feudals i de cavallers, més o menys poderosos,

que posseïen castells i disposaven d'homes armats.

Entre els aproximadament 2.500 poemes de trobadors conservats, hi ha unes

quaranta-sis cançons que corresponen a una veu femenina i que van ser com-

postes per unes vint dones, aproximadament, els noms de les quals apareixen

en les rúbriques dels cançoners o en l'interior del text; hi ha, a més, vint-i-

quatre poemes anònims. La crítica moderna les anomena trobairitz i creu que

hi va poder haver més trobadores i, sens dubte, cançons. D'Azalais de Porcai-

ragues, de qui només es conserva una cançó, en la seva Vida es diu que faitz de

lui mantas bonas cansós [va compondre sobre ell moltes bones cançons]. Més

endavant els dedicarem un subapartat.

La relació entre els trobadors va ser intensa i constant. Es coneixien perso-

nalment o estaven assabentats de totes les seves poesies gràcies als joglars;

s'enviaven les últimes produccions, es feien al·lusions per mitjà de senhals

(pseudònims), s'imitaven, es criticaven, es lloaven i es prenien prestats esque-

mes mètrics i melodies –com a homenatge, mai en el sentit actual de plagi. Es

va crear, doncs, un diàleg poètic llarg i intens de cort en cort, i d'una generació

a una altra, durant dos segles.

"Lo reis d'Aragon, aquel que trobet", és a dir, el
rei Alfons, en la miniatura que il·lustra el Liber

feudorum maior de l'ACA.

El rei d'Aragó, Alfons II

Ciutadella on es troba el castell de Jaufré Rudel.
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Els trobadors també van compondre la melodia de les seves cançons. Per això,

a més de coneixements literaris i retòrics havien de dominar l'art de la com-

posició musical, la qual cosa exigia una formació determinada que es donava

en el cicle d'ensenyaments superiors o quadrívium.

Les arts liberals

Van constituir el pilar fonamental de l'educació medieval a tot Europa. El seu estudi va
transmetre els coneixements de l'antiguitat clàssica seguint les directrius establertes per
determinats autors dels segles V i VI com Marciano Capela, Casiodoro o Boeci. Aquestes
disciplines eren set, recollides en dues etapes progressives: el trívium ('les tres vies'), en
què s'educava l'expressió per mitjà de la gramàtica (llengua), la retòrica (composició) i la
dialèctica (raonament), i el quadrívium, que donava uns coneixements enciclopèdics per
mitjà de l'aritmètica, la geometria, la música i l'astronomia. La separació entre trívium
i quadrívium és del segle IX. Al trívium tenien accés els cavallers, mentre que per a ser
clericus s'havia d'estudiar el quadrívium.

Superar aquests coneixements i plasmar-los en una cançó fa que alguns se'n

sentin tan orgullosos que amb freqüència ho indiquen:

"Que·ls mot son faitz tug per egau
comunalmens,
e·l son, et ieu meteus m'en lau,
bos e valens." (v. 39-42)

Todas las palabras están hechas por igual,
exactamente,
y la melodía, de la que yo mismo me alabo,
es buena y valiosa.

Guilhem de Peitieu. Pos vezem de novel florir.

Aquesta actitud orgullosa del seu art, patent en gairebé tots els trobadors,

va donar lloc al fet que, sovint, amb una jactància innovadora, incloguessin

el seu nom en les seves cançons, com van fer entre altres Cercamon, Peire

d'Alvernha, Grimoart, Bernat de Ventadorn i sobretot Marcabrú i Arnaut Da-

niel.

"Ieu sui Arnautz qu'amas l'aura
e catz la lebre ab lo bou
e nadi contra suberna." (v. 43-45)

Yo soy Arnau que amaso la brisa,
y cazo la libre con el buey
y nado contra la resaca.

Arnaut Daniel. Ab gai so cuindet e leri.

D'aquesta etopeia exquisida en què el primer vers és d'Horaci i el tercer d'Ovidi

i Juvenal, també van anar prenent versos i incorporant-los en els seus poemes

ni més ni menys que Petrarca i Ausiàs Marc.
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I si de vegades el nom no apareixia explícitament, perífrasis molt significatives

advertien el públic que aquell que cantava que posseïa les terres de Gimel era

Guilhem de Peitieu, el que es considerava vassall de "la reina dels normands"

era Bernat de Ventadorn i qui es molestava perquè el rei Jaume I l'interrompia

mentre componia un poema era Cerverí de Girona. Aquest reconeixement

d'autoria contrasta amb la de la majoria de seus contemporanis, els autors de

cançons de gesta i els de molts romans.

Quant a la divulgació de les seves cançons, alguns trobadors ho feien ells ma-

teixos, com sabem per mitjà de les seves vides:

"[Bernat de Ventadorn] [...] supo cantar y trovar bien, y se hizo cortés y cultivado. Y el
vizconde de Ventadorn, su señor, se prendó mucho de él, de su trovar y su cantar, y le
hizo gran honor."

Mentre d'altres necessitaven un joglar que les cantés davant del públic acom-

panyant-se d'un instrument musical de corda, com podem veure en algunes

miniatures que adornen els cançoners.

"[Giraut de Bornelh] [...] llevaba consigo a dos cantores que cantaban sus canciones."

Encara que ens veiem forçats a accedir-hi mitjançant la lectura –deixem a

part els possibles recitals o l'audició de discos de les melodies conservades– les

cançons dels trobadors provençals, francesos o galaicoportuguesos, no es van

compondre per a ser llegides sinó per a ser escoltades, per la qual cosa van po-

sar esment en la composició de l'estructura estròfica i rítmica, i de la melodia.

Els joglars (també anomenats així en provençal), músics cantaires o només

cantaires, van ser els divulgadors de les cançons dels trobadors. És ben cone-

guda la figura del joglar medieval, professional que existia en l'antiguitat i fins

i tot actualment en certes modalitats d'intèrprets. Però també és sabut que en

l'edat mitjana hi ha multitud de tipus de joglar, denominació en la qual fins

i tot entren pallassos, funàmbuls, acròbates, domadors d'animals, etc. Aquí

ens referim exclusivament al joglar que canta una composició literària; i tam-

bé cal distingir, com fa Menéndez Pidal, entre el joglar de gestes i el joglar

de lírica, encara que un bon joglar pogués i sabés cantar tots dos gèneres. El

joglar de lírica que tenia per missió divulgar les poesies dels trobadors es ve-

ia obligat a ser fidelíssim a un text que, encara que breu, de vegades oferia

grans complicacions rítmiques i mètriques, i a una melodia amb virtuosismes

filigranats. Els podríem comparar amb el cantant actual de Lieder o d'òpera,

que ha de donar vida i entonació a una partitura, però sense trair-la mai. La

presència de joglars en les corts medievals va ser constant malgrat que alguns

escriptors moralistes s'hi rabegessin perquè deien que amb les seves cançons

d'amor "moven los coratges de les fembres a puteria" (Ramon Llull, Libre de

contemplació, cap. CXVIII).

Notació

Les cançons medievals, llevat
de raríssimes excepcions, no
porten títol, per la qual cosa
s'acostumen a citar pel primer
vers. Els exemples que aquí es
donen es troben en Los trova-
dores de M. de Riquer, en La
poesía de trovadores, trouvères y
minnesinger de C. Alvar i en La
poesía de los trovadores d'I. de
Riquer i M. de Riquer per si in-
teressa localitzar tot el text. Els
nombres que apareixen des-
prés d'algunes composicions
serveixen per a localitzar-les en
el BdT o Bibliographie der Trou-
badours d'Alfred Pillet i Henri
Carstens.
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El joglar era, doncs, un ajudant imprescindible del trobador, ja que sense ell

el seu art quedaria ignorat, i com que sembla que als autors els va preocupar

la possible falta de memòria o la desídia d'algun d'ells, no és rar trobar aquest

tipus d'advertències:

"Bos es lo vers, qu'anc no·i failli,
e tot so que·i es, ben esta;
e sel que de mi l'apenra,
gart se, no·l franha ni·l pessi. (v. 31-34)"

Bueno es el verso, en él nunca erré,
y todo cuanto hay en él, está bien;
y el que lo aprenda de mí,
guárdese de romperlo o partirlo.

Jaufré Rudel, No sap chantar qui so non di.

Els grans senyors i els trobadors de prestigi i possibilitats tenien joglars ads-

crits a la seva persona que es limitaven a cantar les seves poesies. Bertran de

Born esmenta en diversos dels seus sirventesos un tal Papiol, i van ser joglars

de Guillem de Berguedà Montaner, Ramon de Pau i "el de Ripollès", però, en

general, els joglars tenien repertoris amb poesies de diversos trobadors. El rei

Pere el Cerimoniós (1335-1387), que es va envoltar sempre d'un ambient de

funcionaris i de cavallers poetes, tant aragonesos com catalans, i també de mi-

nistrils i de joglars, en les seves Ordenacions va escriure d'ells que "el seu ofici

procura alegria, que és molt necessària per als prínceps, i serveix per a foragi-

tar-los la tristesa i la malenconia".

El joglar, com els heralds i els reis d'armes, de vegades portava un nom al·lusiu

als seus menesters o al d'aquell de qui depenia. El trobador Pistoleta, que va

ser joglar, es deia així perquè com a tal actuava de missatger (epistolita), cas

similar, sens dubte, al de Peire Bremon Ricas Navas ('bones notícies'), i el de

Guerau de Cabrera, que era anomenat Cabra perquè en les armes del llinatge

d'aquell gran senyor figurava una cabra. Les Vides ens informen del fet que

molts trobadors professionals van iniciar la seva carrera exercint de joglars,

com Albertet, Guilhem Augier Novella, Aimeric de Sarlat, Uc de la Bacalaria,

Falquet de Romans, etc. Però també ens donen compte de trobadors que, can-

viant la fortuna, es van veure en la necessitat d'exercir de joglars, com Guil-

hem Ademar i Peirol.

A partir del primer quart del segle XIII i, sobretot, després de la invasió del sud

de França per part de les tropes franceses (1209-1229) amb l'excusa d'una cro-

ada contra els albigesos, la situació dels trobadors i joglars professionals es va

veure en decadència, ja que les corts més generoses eren, justament, les que

més havien patit les conseqüències de la guerra. Només en algunes corts del

sud de les Gàl·lies, com a Rodez, Narbona o Astarac, que no havien estat gaire

castigades, al final del segle XIII encara hi havia activitat trobadoresca. Alguns

trobadors van passar llavors a corts del nord d'Itàlia, de Catalunya, la del rei

Jaume I i del seu fill Pere el Gran o a la d'Alfons X de Castella. Però en cap

d'aquestes corts els trobadors no van tenir assegurada la permanència durant

gaire temps, i si hi passaven alguns anys no era en les condicions d'èpoques

passades, per la qual cosa les seves queixes eren constants: "he arribat massa

tard", es lamentava Guiraut Riquier. Aquests últims trobadors es van esforçar

Pere el Cerimoniós
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a compondre tot tipus de cançons en què, a més de la poètica amorosa ja en-

cunyada en els gairebé cent cinquanta anys de lírica trobadoresca, hi hagués

una renovació. Van incorporar al seu repertori gèneres popularitzants, bala-

des i dansas, van compondre poemes plurilingües o de mètrica rebuscada, en

els seus sirventesos van animar els provençals a defensar la seva causa alho-

ra que denunciaven els inquisidors. En moltes d'aquestes composicions són

constants les al·lusions a la decadència de la poesia, a l'escassa generositat per

part dels senyors i a la falta de reconeixement a la seva activitat professional,

per la qual cosa el trobador es veia equiparat moltes vegades als joglars des-

prestigiats.

És molt revelador el comiat que Guiraut Riquier dedica a Alfons X després

d'haver passat una dotzena d'anys en la seva cort; com diu la rúbrica del can-

çoner R, es va compondre l'any 1276:

"E si no m'es esta vetz restaurat
per lo valen rey castellan n'Anfos
si que semble be sieus le gazardos,
de mon chantar e d'elh penrai comjat;
pero non clamans,
quar trop malestans
dans
seria, tant es lauzat
avutz per mi de vertatz." (v. 37-45)

Y como esta vez no seré recompensado
por el valiente rey castellano Alfonso,
con algo que me parezca digno de él,
me despediré de mi canto y de él;
aunque sin denunciarlo
porque no sería conveniente
el daño,
ya que tanto ha sido alabado
por mí con toda verdad.

Yverns no·m te de chantar embargat.

En els mateixos anys, se sentien les queixes de Cerverí de Girona per a assolir

amb la seva professió un lloc honorable en la societat, i perquè se'l distingís

com a trobador per sobre dels joglars.

"Trop m'enug de cortz anar
et de juglaria
e de porters sopleyar,
e de vilania
sofrir e menar." (v. 1-5)

Cuánto me molesta ir por las cortes
haciendo como la juglaría,
suplicar a los porteros
y soportar y sufrir villanías.

No era un caprici terminològic la precisió de Cerverí, sinó que també tenia

una motivació econòmica i de prestigi, ja que ser trobador havia de ser un ofici

estable, honorable i ben retribuït. En la cort el trobador no era únicament una

distracció, sinó l'artista que componia, que creava, motz i so, 'paraules i música',

sense oblidar la funció pedagògica per als que també volien ser trobadors.

L'any 1274 Guiraut Riquier, que llavors era a la cort d'Alfons X, va dirigir una

Suplicatio al rei en la qual li pregava que, ja que tots els estaments tenien la

seva denominació particular i per tant ningú no confonia un "clerc" amb un

cavaller, ni un burgès amb un camperol, determinés exactament els noms i les

atribucions d'aquells l'ofici dels quals era entretenir honestament la gent. La

declaratio o resposta del rei, composta uns anys més tard pel mateix Guiraut

Riquier, encara que amb les idees i l'autorització del monarca castellà, va in-
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tentar resoldre el problema definint i separant cada categoria de les diferents

funcions de la joglaria del segle XIII. Respecte als dos termes que aquí ens in-

teressen, la diferència entre joglar i trobador, la declaratio diu:

"[...] los que con cortesía y suficiente conocimiento se saben comportar entre los pode-
rosos, tocando instrumentos y canciones de otro, o cantando versos y canciones de los
demás y hechos ajenos, buenos y agradables de oír, bien�pueden�poseer�el�nombre�de
juglar; [...] pero son distintos de los trovadores. Éstos son los que saben hacer, con el
corazón, coblas y dansas doblas, atrevidos sirventeses, albas y partimens y saben trovar
palabras y sonidos y no se ocupan de ninguna otra cosa en la corte, como no sea enviar
o decir su saber a los más dotados. Éstos, por su justo saber, sean�llamados�trovadores,
sean llamados doctores de trovar los más dignos que con saber y sentido hacen versos y
canciones y otras composiciones buenas, provechosas y agradables, con bellos ensenha-
mens; sus hechos serán muy famosos."

Malgrat la distinció entre trobador i joglar tan clara i justa establerta pel rei

Alfons X, poeta i legislador, els trobadors van continuar essent confosos amb

els joglars, en les Vides i en alguns documents de les cancelleries.

3.3. Els cançoners

En una cansó el trobador Jaufré Rudel encarregava al seu joglar Filhol que can-

tés Quan lo rius de la fontana "sense pergamí", és a dir, de memòria, davant d'un

ampli auditori de diverses regions de França. Però per a tenir la cançó en la

memòria, aquest joglar havia de tenir algun tipus de manuscrit, que tant podia

ser un full solt, un rètol o un quadern per a ús personal, amb un repertori de

diversos autors que, suposem, aniria variant segons les circumstàncies. També

el destinatari va poder reunir totes les cançons que li havien estat dedicades o

que li havien estat enviades; com també les podia recopilar un antòleg, com

Miquel de la Tor, que va recollir les de Peire Cardinal. I naturalment, el tro-

bador conservava les seves cançons en un cançoner privat particular, com el

libre que Guiraut Riquier va compondre "escrit per la seva pròpia mà" i que

està transcrit als cançoners provençals C i R; o les cent quatre poesies de Cer-

verí de Girona reunides en el còdex català Sg, les setze cançons de Peire Vidal

agrupades per ordre cronològic, com també el petit cançoner de Ponç de la

Guàrdia compilat per R. de Capellades. Tot això podria confirmar la hipòtesi

de la confecció de petits cançoners d'un sol trobador per al seu ús personal o

per al seu protector o amic.

A partir del segle XIII, amb aquests materials, el compilador, segons el seu criteri

o el de qui li havia encarregat la confecció del cançoner, agrupava les cançons

per autors o per gèneres i, en alguns casos, les acompanyava de les vides i les ra-

zós, de miniatures o de la notació musical. D'aquesta manera es conserven a les

biblioteques més importants d'Europa un bon nombre de cançoners que ens

han transmès més de 2.500 composicions d'uns 460 trobadors, que s'indiquen

per sigles alfabètiques, utilitzant les majúscules per als còdexs en pergamí i

les minúscules per als confeccionats en paper. La major part d'aquests còdexs

es van copiar a Itàlia, i en menys quantitat a França, Catalunya i el Migdia

francès. Són molt poques les cançons anònimes, ja que sempre es va saber i

sempre sabrem els noms dels trobadors, perquè el proclamaven ells mateixos

Vegeu també

En l'apartat 5, dedicat a la líri-
ca galaicoportuguesa, podeu
veure el procés de confecció
dels cançoners que va postular
Gustav Gröber.

Jaufré Rudel
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o el van consignar els cançoners que conserven les seves obres; fins i tot les

escasses falses atribucions en un corpus tan ampli reflecteixen la preocupació,

per part del copista, del col·leccionista de cançons o del redactor de la razó

d'atorgar un autor al poema.

"Fetz Marcabrus lo vers e·l so / Aujatz!"

Marcabrú compuso las palabras y la tonada /¡Escuchad!

"[...] por lo que Bertan de Born hizo este sirventés: Si abril y hojas y flores..."

Razó sobre S'abrils e foillas e flors.

Citació

"La cansó trovadoresca se había propagado fundamentalmente por composiciones su-
eltas, autónomas, con frecuencia reunidas en series sólo en el acto de la ejecución, de
acuerdo con las preferencias del intérprete o del público que le escuchaba (como en el
recital de cualquier cantante); pero cuando la elevada producción de un poeta tenía que
llevarse al manuscrito, al punto se planteaba la cuestión, incluso puramente material, de
cómo ordenarla eficaz y significativamente, y así resurgió una especie olvidada desde la
Antigüedad clásica: el libro de poemas, el canzionere."

Francisco Rico (1996, pàg. 28).

Alguns d'aquests cançoners són molt voluminosos, com el de la Biblioteca Na-

cional de París conegut com C, copiat a Narbona al segle XIV, que conté 1.206

poesies, mentre que d'altres són fragmentaris o de pocs folis. Els trobadors de

les últimes dècades del segle XIII van poder tenir a les seves mans alguns dels

primers cançoners, ja que quan a Itàlia es copiava el conegut com a D, datat

el 1254, estaven en plena activitat poètica Lanfranc Cigala i Bonifacio Calvo

(no inclosos en aquest); i quan el 1258 Ramon de Capellades copiava el V en

algun lloc de Catalunya (ara es conserva a Venècia), els trobadors Cerverí de

Girona, Folquet de Lunel i Paulet de Marsella eren a la cort de Pere el Gran,

la qual cosa podria fer plantejar d'una manera llibresca el problema de fonts

i influències en aquests poetes tardans.

Encara que hi ha notables diferències de qualitat en el pergamí, l'organització

interna dels poemes i ornamentació, tots els cançoners provençals estan co-

piats amb lletra clara i cuidada de copista. En una vintena de manuscrits els

poemes van precedits per les biografies dels seus autors, anomenades vides,

o pel relat de les circumstàncies que van moure un trobador a escriure una

poesia determinada, les razós. En quatre cançoners el text va acompanyat de

la notació musical, i set estan adornats amb miniatures que representen dife-

rents trobadors i trobairitz. Aquestes imatges, que no podem considerar amb

el sentit modern de retrat, aporten la imatge del professional i revelen gestos,

indumentària i instruments musicals d'aquells segles. Trobarem, doncs, repre-

sentats el trobador noble, el trobador cavaller, el trobador monjo, el trobador

d'ofici, la trobairitz i el joglar. Sovint les mans adopten els gestos de la decla-

mació o sostenen instruments musicals. Alguna vegada el pintor s'allunya dels

estereotips i es deixa portar per un tret individual que ha sobresortit de la vi-

da del trobador, com la miniatura de Guillem de Berguedà, en què apareix

acompanyat de dues dones, ja que el trobador català "vanava se de totas las

Foli de cançoner on apareixen els trobadors
Guilhem de Peitieu i Guiraut de Calanson.

Foli de cançoner on apareix, en vermell, la Vida
de Bernat de Ventadorn que introdueix les

seves composicions.
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dompnas que·il sofrion amor" [es vanagloriava que totes les dames sofrien pel

seu amor]; o la que acompanya els textos de Jaufré Rudel, el poeta de l'amor

de lonh que en les seves cançons mai no va veure la seva dama, i en què el

miniaturista, inspirant-se en la seva vida, el dibuixa abraçat a una dama amb

el desig de donar-li un final, si no feliç, almenys gratificant.

És difícil conèixer el procés pel qual el trobador componia el poema i la música.

Podria ser que el trobador fixés la notació juntament amb el text i més tard

tots dos fossin copiats en els cançoners; o que la melodia fos composta, sense

ajuda de l'escriptura ni de la notació, i, transmesa oralment, només s'anotés

uns quants segles més tard. En el Misteri�de� l'Assumpció de la catedral de

València, del principi del segle XV, unes donzelles canten a la Mare de Déu

amb la melodia de Quant vey la lauzeta mover, sense que en el manuscrit hi

hagi la notació musical, ja que, pel que sembla, a València sabien de memòria

la melodia.

La música que s'anota en els cançoners trobadorescos és monòdica, és a dir,

que només hi ha una línia de cant que comprèn una sola cobla o estrofa, la

música de la qual es repeteix en cada una de les cobles següents. La notació

forma part d'un sistema convencional d'escriptura destinat a recordar els mo-

viments de la línia melòdica de les cançons mitjançant un sistema a base de

neumes, que tenen la forma de punts més o menys quadrats, com els del cant

gregorià, traçats amb tinta sobre quatre o cinc línies horitzontals. Les inter-

pretacions actuals, fidels a la lectura dels manuscrits, deixen entreveure una

tècnica musical refinada i complexa, amb intervals amplis que s'allunyen de la

tradició del gregorià i que havien de sotmetre els executants a una dura prova.

3.4. Formes i estils

L'element més característic de la poesia trobadoresca és la rima, que té la fun-

ció d'assenyalar el vers i organitzar estructures estròfiques i és la marca de l'art

de l'autor. La rima sempre consonant –identitat total de vocals i consonants a

partir de l'accent– va ser seguida rigorosament, de manera que no era correcte

rimar la i o la o obertes amb la i o la o tancades. És costum recórrer a la ter-

minologia medieval que distingeix entre rimes masculines (oxítones) i rimes

femenines (paroxítones).
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L'estrofa, anomenada cobla, és una unitat mètrica amb un nombre de

versos i situació de rimes que es repeteixen en les diverses parts d'una

poesia, i que al mateix temps és una unitat melòdica. Quan les matei-

xes rimes es repeteixen en totes les estrofes d'un poema es diu que està

compost en cobles unissonans, i quan les rimes canvien en cada estro-

fa, cobles singulars. A més d'aquestes ordenacions de les estrofes, els tro-

badors van recórrer a altres de més complicades –cobles dobles, cobles

alternades, retrogrades, capcaudades o capfinides– amb la intenció no

solament de mostrar el virtuosisme de l'autor sinó també per evitar que

es desaprofités l'ordenació d'una poesia.

"Aujatz de chan, com enans' e meillura,
e Marcabrus, segon s'entensa pura,
sap la razo e·l vers lassar e faire
si que autr'om no l'en pot un mot traire." (v. 1-4)

Oíd el canto cómo progresa y mejora
y cómo Marcabrú, según su recto entendimiento,
sabe enlazar y crear el asunto
de tal modo que nadie puede quitarle una sola palabra.

Aujatz de chan.

Marcabrú explica l'acurat procés de creació de la cançó (e·l vers lassar e faire)

per preservar-la de possibles mutilacions o intervencions per part d'altres in-

tèrprets (mot traire). L'"enllaçat" marcabrunià no solament consisteix a repetir

les mateixes rimes en totes les estrofes, sinó també en les rimes internes que

reforcen la cohesió i l'estabilitat fonètica de la cançó.

Si bé es considerava un vici poètic el mot�tornat, que consisteix a repetir en

rima una mateixa paraula, en canvi era perfectament lícit, i en alguns casos

enginyós, el mot�equivoc o repetició de paraules gràficament idèntiques però

amb un sentit o matís diferent, com amar (estimar) i amar (amarg). Les poesies

solen acabar amb una o diverses estrofes més breus anomenades tornades que

reprodueixen les rimes de l'estrofa anterior i, principalment, tenen el caràcter

de tramesa a la persona o persones a qui el trobador vol que arribi l'obra.

Al llarg dels dos-cents anys de lírica trobadoresca es van crear estructures cada

vegada més complexes, sobretot pel que fa a la riquesa i l'ordre de les rimes i als

tipus mètrics dels versos, superant-se els uns als altres. En el Répertoire métrique

que va confeccionar el romanista d'István Frank consten 885 esquemes mètrics

diferents, dels quals 541 estan representats per una sola cançó.

Uns versos amb què el trobador Jaufré Rudel, príncep de Blaia, inicia una can-

çó, ens revelen els tres fonaments de la lírica trobadoresca: so, motz i razó (pa-

raules, melodia i motiu), que aplica a si mateix.

"No sap chantar qui so non di
ni vers trobar qui motz no fa,
ni conois rima co·s va
si razó non enten en si." (v. 1-4)

No sabe cantar quien no dice la tonada,
ni trovar versos quien no compone las palabras,
ni sabe qué cosa sea la rima
si él mismo no entiende la razón.
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Jaufré Rudel.

L'essència de l'art de cantar consisteix a rimar bé les paraules, compon-

dre i interpretar la melodia i tenir ben clar el tema per tractar.

El trobador, conscient del moment poètic en què crea una cançó, adopta una

actitud acurada en la selecció de la melodia i de les paraules: "Yo soy aquel que

espuma las palabras y sabe distinguir las viles de las bellas", afirma el trobador

Alegret en una vanitosa cansó; per això, i des d'un punt de vista purament

estilístic, poc després d'haver iniciat la lírica trobadoresca els poetes ja es van

alinear en bàndols oposats pel que fa al seu mode d'expressió: el trobar leu, el

trobar clus i el trobar ric.

1) Mitjançant el trobar�leu ("lleu" o senzill), el trobador, amb expressions fà-

cils d'entendre i absència de recursos estilístics complicats, presenta la cançó

com una necessitat biològica, una inspiració passional en la qual fingeix que

només per estar enamorat pot cantar. Malgrat aquesta facilitat aparent, el tro-

bar leu implica una gran professionalitat i rigor per part dels seus cultivadors

i també per part del públic que ha de saber apreciar les ambigüitats de l'amor

de lonh, la particular doctrina de la fin'amor, la justificació moral de l'adulteri,

les diferents actituds davant del rebuig o la fredor de la dama, les al·lusions

literàries, etc.

"Can vei la flor, l'erba vert e la folha
et au lo chan dels auzels pel boschatge,
ab l'autre joi; e nais e creis e brolha.
E no m'es vis c'om re poscha valer,
s'eras no vol amor et joi aver,
pus tot can es s'alegra e s'esbaudeya." (v. 1-7)

Cuando veo la flor, la verde hierba y las hojas
y oigo el canto de los pájaros por el bosque,
junto con el gozo (mi canto) nace y crece y florece.
Y no creo que nadie pueda valer algo
si no desea tener amor y gozo
ahora que todo lo que existe se alegra y regocija.

Bernat de Ventadorn, Can vei la flor, l'erba vert e la folha.

L'elecció per part del trobador d'un principi d'elaboració estructural complicat

i rigorós revela una certa manera de concebre la poesia com a artifici conscient

i engranatge mètric controlat sense perdre per això la força del missatge poètic.

2) Així, l'estil poètic senzill conviu amb una poesia subtil i hermètica, carre-

gada de jocs verbals i mètrics i de valors plàstics que és denominada pels ma-

teixos trobadors trobar�clus, escur (tancat, fosc) quan hi ha un recarregament

de conceptes i un abús de l'agudesa i de llenguatge de to popular.

"Jovens faill e fraing e brisa,
et Amors es d'aital guisa
de toz cessals a ces prisa,
–Escoutatz!
chascus en pren sa devisa,
ja pois no·n sera cuitatz." (v. 7-12)

Juventud decae, se rompe y se quiebra,
y Amor es de tal naturaleza
que toma el censo de todos los censatarios,
–¡escuchad!
que cada cual toma su parte,
y nunca más quedará exento.
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Marcabrú, Dirai vos senes duptansa.

3) Es coneix com a trobar�ric,�prim,�car (ric, subtil, valuós) el trobar en què

l'autor es preocupa substancialment per la bellesa de la forma, la sonoritat de

la paraula, l'ús de rimes difícils de trobar i la selecció d'un vocabulari apartat

del corrent, amb freqüència en detriment del contingut.

"Glatz nevatz m'er pratz fuyllatz, si·us platz
m'amors;
fels m'er mel e sels cruels e gels
freitz flors." (v. 33-36)

El hielo nevado me será prado florido, si os place
mi amor
la hiel me será miel y este cruel y helado
frío, flor.

Cerverí de Girona. Tans affans pesans e dans tan grans.

Aquestes actituds poètiques, la impulsiva i plana, encara que artificialment

senzilla per a no caure en la vulgaritat, i l'hermètica i preciosista, no represen-

ten en cap moment dues estètiques contradictòries; són la cerca de la perfecció

per dos camins diferents.

Es pot considerar Arnaut Daniel, que va produir entre 1169 i 1195, com el

trobador més representatiu del trobar ric. Es conserven divuit de les seves poe-

sies, en les quals no repeteix ni un sol esquema mètric gràcies a la seva insis-

tència a aportar en les seves cansós arriscades novetats en les rimes i en l'ús de

paraules mai no utilitzades per trobadors anteriors. Gràcies a aquesta voluntat

experimentalista és possible que també fos el creador de la sextina, rigorós joc

poètic intel·lectual el precedent del qual és la cançó Er resplan la flors enversa de

Raimbaut d'Aurenga. El tema d'aquesta cansó del príncep d'Aurenga consisteix

a repetir malediccions contra els vils que no creuen en l'amor ni en la poesia

i a lloar la seva dama mitjançant vuit paraules, al final de cada vers, que es

repeteixen en totes les estrofes, invertint i retorçant els conceptes. Sis cobles

alternades i dues tornades de dos versos cada una; mots-refranh alternats de

rimes derivades.

"Er resplan la flors enversa
pels trencans rancz e pels tertres.
Quals flors? Neus, gels e conglapis,
que cotz e destrenh e trenca,
don vei mortz quils, critz, brais, siscles,
pels fuelhs, pels rams e pels giscles;
mas mi ten vert e jauzen joys,
er quan vei secx los dolens croys.

Ahora resplandece la flor inversa
por los cortados riscos y por los cerros.
¿Qué flor? Nieve, hielo y escarcha,
que escuece, aprieta y corta;
por lo que veo muertos los quiebros, gritos, gorjeos y silbos
en las hojas, en las ramas y en los renuevos;
pero me mantiene verde y feliz el gozo
cuando veo secos a los viles malvados.

Quar enaissi o enverse
que·l bel plan mi semblon tertre,
e tenc per flor lo conglapi,
e·l cautz m'es vis que· freit trenque,
e·l tro mi son chant e siscle,
e paro·m fulhat li giscle;
Aissi·m suy ferms lassatz en joy
Que re no vey que·m sia croy."

Pues de tal modo lo invierto,
que las hermosas llanuras me parecen cerros,
y tengo por flor la escarcha,
me imagino que el calor corta el frío,
los truenos me son cantos y silbos
y me parecen llenos de hojas los renuevos.
Estoy tan firmemente atado al gozo
que no veo nada que me sea vil.

389,16

La canso d'Arnaut Daniel: «Si·m fos amors de joi
donar tant larga» que Dante esmenta en el De
vulgari eloquentia com a mostra de rimes que

no es repeteixen en la mateixa estrofa; foli del
cançoner Sg conservat a la BNC.
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I segueixen les estrofes senars, III i V, amb les mateixes paraules rima que en

la I i les parelles, IV i VI, com la II.

Arnaut Daniel supera els encreuaments de paraules rima i altres filigranes d'Er

resplan amb la seva famosa sextina Lo ferm voler q'el cor m'intra. Els versos aca-

ben en estranyes paraules bisíl·labes i paroxítones que es repeteixen al llarg

de les sis estrofes i en les quals podem observar la relació semàntica següent:

entre cambra i intra, v. 1 i 6 de la primera estrofa, i que es convertiran en 1 i 2

en la segona (la penetració al lloc acollidor i íntim); la d'oposició entre verga i

arma, v. 3 i 4; 5 i 6 (l'escorça i l'interior) i la que hi ha entre ongle i oncle, v. 2

i 5, i 3 i 4, i que només és fonètica però que el poeta privilegia en anomenar

el seu experiment Chanson d'ongle et oncle. L'enigmàtica disposició d'aquestes

paraules rima, que ha donat lloc a múltiples i, de vegades, xocants especula-

cions, sembla coincidir en la primera estrofa amb la col·locació dels punts als

daus: 1-6; 2-5; 3-4. Malgrat la rigidesa de la forma que el nostre trobador s'ha

imposat, la sextina recull la poètica de la cansó expressant que l'amor intens

que el trobador sent per la dama no li impedeix, malgrat els maldients, voler

entrar a la seva cambra i unir-s'hi.

I
"Lo ferm voler q'el cor m'intra
no'm pot jes becs escoissendre ni ongla
de lausengier, qui pert per maldir s'arma;
e car non l'aus batr'ab ram ni ab verga,
sivals a frau, lai on non aurai oncle,
jauzirai joi, en vergier o dinz cambra.

I
El firme querer que en el corazón me entra
no me lo pueden desgarrar pico ni uña
de adulador, que por maledicencia mal pierde su alma;
y como no me atrevo a pegarle con rama ni con vara,
aunque sea a escondidas, allí donde no tendré tío,
gozaré de gozo, en el vergel en la cámara.

II
Qan mi soven de la cambra
on a mon dan sai que nuills hom non intra
anz me son tuich plus que fraire ni oncle,
non ai membre no·m fremisca, neis l'ongla,
aissi cum fai l'enfas denant la verga:
tal paor ai no·l sia trop de I'arma.

II
Cuando me acuerdo de la cámara
donde, para mi mal, sé que nadie entra
y que todos me son más que hermano o tío,
no tengo miembros que no me tiemble, incluso la uña,
tal como hace el niño ante la vara:
tanto miedo tengo de no estarle cerca del alma.

III
Del cors li fos, non de I'arma,
e cossentis m'a celat dinz sa cambra!
Que plus mi nafra·l cor que colps de verga
car lo sieus sers lai on ill es non intra;
totz temps serai ab lieis curn carns et angla,
e non creirai chastic d'amic ni d'oncle.

III
Con el cuerpo lo fuera, no con el alma,
que me acogiera a escondidas en su cámara;
que más me hiere el corazón que golpe de vara,
pues allí donde ella está, su siervo no entra.
Siempre seré con ella como carne y uña
y no creeré reproches de amigo ni de tío.

IV
Anc la seror de mon oncle
non amei plus ni tant, per aqest'arma!
C'aitant vezis cum es lo detz de l'ongla,
s'a liei plagues, volgr'esser de sa cambra;
de mi pot far l'amors q'inz el cor m'intra
mieills a son vol c'om fortz de frevol verga.

IV
Nunca, a la hermana de mi tío
la amé más y tanto, ¡por mi alma!
Pues tan cerca como está el dedo de la uña,
si le pluguiese, querría estar en su cámara.
De mí puede hacer el amor que me entra en el corazón
más a su voluntad gusto que el hombre fuerte con débil vara.

V
Pois flori la seca verga
ni d'En Adam mogron nebot ni oncle,
tant fin'amors cum cella q'el cor m'intra
non cuig fos anc en cors, ni eis en arma;
on q'ill estei, fors en plaz', o dins cambra,
mos cors no·is part de lieis tant cum ten l'ongla.

V
Desde que floreció la seca vara
y descendieron de don Adán sobrinos y tíos,
tan fiel amor como el que en el corazón me entra
no creo que existiese nunca en cuerpo ni en alma.
Dondequiera que esté, sea en plaza o en cámara,
mi corazón no se separa de ella tanto como se extiende la uña.

La sextina d'Arnaut Daniel en el cançoner de la
Biblioteca Ambrosiana.
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VI
C'aissi s'enpren e s'enongla
mos cors en lei cum l' escorss' en la verga;
q'ill m'es de joi tors e palaitz e cambra,
e non am tant fraire, paren ni oncle:
q'en paradis n'aura doble joi m'arma,
si j a nuills hom per ben amar lai intra.

VI
Así se arraiga y aúña
mi corazón en ella como la corteza a la vara,
pues es para mí torre, palacio y cámara de gozo;
y no amo tanto a pariente, hermano y tío,
pues en el paraíso tendrá doble gozo mi alma
si hay quien entra allí por bien amar.

VII
Arnautz tramet sa chansson d'ongl'e d'oncle,
a grat de lieis que de sa verg'a l'arma,
son Desirat, cui pretz en cambra intra."

VII
Arnaut envía su cantar de uña y de tío,
con el agrado de aquella que tiene el alma de su vara,
a su Deseado, cuyo mérito entra en la cámara.

3.5. La cansó

La cansó trobadoresca és la poesia o cançó d'amor. És el gènere cortès per

excel·lència en el qual el trobador demostra la seva originalitat, la seva

mestria, en paraules i melodia, i el seu interès per fer una creació nova i

única, perquè "no s'assembli al cant d'un altre" (Peire d'Alvernha). Can-

çons d'amor que són sensibilitat i tècnica, belha maestria, com diu Guil-

hem de Peitieu, i en les quals mai no s'ha de veure experiència personal.

En la Vida del trobador Uc de Saint Circ es diu:

"[...] no hizo muchas canciones, pues nunca estuvo enamorado de ninguna [mujer], pero
supo fingirse enamorado ante ellas gracias a su buen hablar. [...] Pero desde que tomó
esposa no hizo canciones."

Les idees que s'aboquen en la cansó, l'actitud i les paraules que dirigeix el tro-

bador enamorat a l'estimada, no procedeixen d'una sola font, sinó que tota la

cultura, sacra i profana, i tota la societat medieval, clerical i feudal, s'hi veuen

reflectides.

El lèxic particular de la cansó apareix fixat des del primer trobador, encara que

no hi ha cap paraula que no fos ja coneguda i emprada, i, tanmateix, encara

les més comunes com goig, joventut, cortesia, mèrit, mercè, servei, follia, valor

o obediència, entre altres, tenen una transcendència particular que fa que es

tendeixi a aïllar-les i a elevar-ne el sentit.

"Companho, farai un vers qu'er covinen,
et aura·i mais de foudatz no·i a de sen,
et er tot mesclatz d'amor e de joi e de joven.

Compañeros, haré un poema que será adecuado:
habrá en él más necedad que juicio,
y estará mezclado de amor, de alegría y de juventud.

E tenhatz lo per vilan, qui no l enten,
qu'ins en son cor voluntiers res non l'apren:
greu partir si fai d'amor qui la trob'a son talen." (v. 1-6)

Y tened por rústico (o ignorante) a quien no lo entiende
o que gustosamente no lo aprenda de memoria:
es duro alejarse del amor quien lo encuentra a su agrado.

Guilhem de Peitieu.

I això ens porta al públic de la lírica trobadoresca, aquests "companys" a qui

el duc d'Aquitània dirigeix i avisa sobre com han de rebre i entendre la cançó:

els seus companys d'armes, els feudals, per descomptat, però també els seus

"col·legues", els altres trobadors. La lírica trobadoresca va educar la sensibili-

La cansó trobadoresca

Una definició, una mica des-
preocupada, ens la proporci-
ona el gran medievalista Paul
Zumthor. En la cansó trobado-
resca es troben "imágenes de
la España árabe, una migaja
de poesía clerical, ralladura de
Ovidio, una pizca de catarismo
y para ligar bien la masa un se-
rie de metáforas tomadas pres-
tadas de las relaciones feuda-
les".
P. Zumthor (1993, pàg.
109-117).
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tat dels guerrers, els va fer aprendre les subtileses i varietat dels sentiments

amorosos, els va ampliar el llenguatge, els va ensenyar a apreciar la dificultat

d'esquemes mètrics complicats: els va fer entendens, experts en el novell chan,

'nou cant', perquè no fossin vilans, rústics, és a dir, ignorants. Una doctrina po-

ètica es va convertir en un mode de vida que es va prolongar literàriament en la

novel·la cortesa que va substituir l'ideal de les "gestes" pel d'un "art d'estimar".

Van teoritzar sobre l'amor sense exposar-lo de manera doctrinal o didàctica,

sinó com a reflexió i debat sobre la conducta amorosa. Discussió limitada a

una petita elit i en la qual van cabre totes les actituds davant de l'amor: alegria,

dolor, esperança, desig, temor, lloança, i altres de nous, com la llunyania de

l'estimada com a impulsora del desig amorós i el lèxic feudal.

La cansó acostuma a tenir una primera estrofa que la identifica com a gènere,

en la qual el trobador uneix l'arribada de la primavera a la seva situació anímica

d'enamorat i el convida a compondre un cant: el nou temps anuncia un cant

nou i un nou amor.

"Ab la dolchor del tems novel
foillo li bosc, e li aucel
chanton, chascus en lor lati,
segon lo vers del novel chan:
adonc esta ben c'om s'aisi
d'acho dont hom a plus talan." (v. 1-6)

Con la dulzura del tiempo nuevo
los bosques se llenan de hojas y los pájaros
cantan, cada uno en su latín,
según el verso del nuevo canto.
Entonces conviene que cada cual se provea
de aquello que más anhela.

Guilhem de Peitieu.

Però aquest exordi de primavera, com s'acostuma a anomenar, pot tenir mil

modificacions: allargar-se o escurçar-se, que els camps s'omplin de flors de

mil colors, o que, essent hivern, el poder de l'amor converteixi el paisatge en

primaveral.

"Tant ai mo cor ple de joya
tot me desnatura.
Flor blancha, vermelh'e groya
me par la frejura,
c'ab lo ven et ab la ploya
me creis l'aventura,
per que mos pretz mont'e poya
e mos chans melhura.
Tan ai al cor d'amor,
de joi e de doussor,
per que·l gels me sembla flor
e la neus verdura." (v. 1-12)

Tengo mi corazón tan lleno de alegría
[que] todo me lo transfigura;
el frío me parece
flor blanca, roja y amarilla,
pues con el viento y con la lluvia
me crece la ventura;
por lo que mi mérito aumenta y sube
y mi canto mejora.
Tanto amor tengo en el corazón,
[tanta] alegría y dulzura,
que el hielo me parece flor
y la nieve verdor.

Bernat de Ventadorn

Altres vegades l'exordi de la cansó ens revela aquest moment íntim de la creació

literària i musical de la qual es mostra tan orgullós el trobador, i que també va

unit al sentiment amorós. I és que en la cansó la lloança a l'estimada també va

unida a la preocupació per la forma de la composició, al desig de perfecció i a

l'exigència amb si mateix, enorgullint-se de l'autoria, emprant, si és necessari,

el llenguatge dels artesans, fusters, escultors o pintors.

Vegeu també

Recordeu que en l'apartat 2
d'aquest mòdul s'han vist els
gèneres.
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"Cel so qui capol'e dola:
tant soi cuynde e avinen
si que destral ni exola
no·y deman ni ferramen;
qu'esters n'ay bastidas cen,
que maestre de l'escola
so, e am tan finamen
que per pauc lo cor no·m vola." (v. 1-8)

Soy aquel que acepilla y desbasta [mis canciones]:
tan gracioso soy y tan amable
que ni hacha ni azuela
ni herramienta pido,
porque ya he edificado cien,
pues soy maestro de la escuela,
y amo tan lealmente
que por poco el corazón no me vuela.

Guillem de Berguedà

"En cest sonet coind'e leri
fauc motz e capuig e doli,
e serant verai e cert
quan n'aurai passat la lima;
qu'Amors marves plan'e daura
mon chantar, que de liei mou
que pretz manten e governa." (v. 1-7)

En esta melodía graciosa y alegre
hago palabras y [las]cepillo y desbasto,
y serán verdaderas y ciertas cuando haya pasado la lima;
pues Amor al punto allana y dora
mi cantar, que procede de aquella
que mantiene y gobierna mérito.

Arnaut Daniel

I després d'aquesta primera estrofa, el trobador expressa el seu amor envers la

dona estimada, un sentiment que li proporciona alhora goig i dolor, alegria i

tristesa, esperança i temor, expressat per mitjà d'una tensió constant entre el

desig i la renúncia, entre la possessió i el plaer per la llunyania de l'estimada,

entre la necessitat d'ocultar el nom de l'estimada i el desig de proclamar-lo.

Aquesta situació és la que impulsa la creació de la cançó, per la qual cosa cantar

serà sinònim d'estimar.

Guilhem de Peitieu, VII comte de Poitiers i IX duc d'Aquitània (1071-1126), és

el trobador més antic, ja que en els cançoners no n'apareix cap altre d'anterior.

La lírica trobadoresca neix, doncs, en la seva època i al seu territori. Els cro-

nistes que, en llatí, parlen d'ell, en destaquen la capacitat musical i les habili-

tats histriòniques, i n'aporten la mateixa imatge que es desprèn dels seus po-

emes. En les seves onze poesies conservades es troben múltiples registres que

utilitza de manera provocadora: el feudal, el religiós, el del jugador de daus,

el col·loquial i fins i tot el groller i obscè, que s'adapten a l'expressió de senti-

ments amorosos tant tendres i delicats com directes i crus i s'hi harmonitzen.

A Farai un vers de dreit nien, el trobador mostra que la poesia trobadoresca neix,

madura, ambigua i polèmica, gràcies a l'ús d'elements oposats que creen una

atmosfera d'incertesa psicològica per a retardar el final de l'enigmàtica endevi-

nalla. Les contradiccions successives que recorren el poema podrien significar

que el nostre trobador parodiava deliberadament altres cançons que parlaven

en to seriós de la relació amorosa amb una dona mai no vista, dels sofriments

que produeix l'amor i de les trameses de les cançons o, simplement, d'una de-

cepció amorosa i una petició velada a una estimada insensible per mitjà d'una

cançó enigmàtica que només ella sabrà entendre, i en la qual li demana una

resposta: la contraclau, la clau (183,7). Vuit cobles singulars, la quarta rima en

-au de cada estrofa és fixa.

Caplletra amb la representació d'Arnaut Daniel.



© FUOC • PID_00154834 43 Lírica

I
"Farai un vers de dreit nïen:
non er de mi ni d'autra gen,
non er d'amor ni de joven,
ni de ren au,
qu'enans fo trobatz en durmen                      5
sus un chivau.

I
Haré un verso sobre absolutamente nada:
no será de mí ni de otra gente,
no será de amor ni de juventud,
ni de otra cosa,
porque fue trovado durmiendo
sobre un caballo.

II
No sai en qual hora·m fui natz,
no soi alegres ni iratz,
no soi estranhs ni soi privatz,
ni no·n puesc au,                                              10
qu'enaisi fui de nueitz fadatz
sobr'un pueg au.

II
No sé en qué hora nací,
no estoy alegre ni triste,
no soy arisco ni amistoso,
ni puedo ser otra cosa,
porque así fui hechizado
sobre una montaña alta.

III
No sai cora·m sui endormitz,
ni cora·m veill, s'om no m'o ditz;
per pauc no m'es lo cor partitz                      15
d'un dol corau
e no m'o pretz una fromitz,
per saint Marsau !

III
No sé cuando estoy dormido
ni cuando velo, si no me lo dicen;
por poco no se me parte el corazón
por un dolor cordial;
y no me importa una hormiga,
¡por San Marcial!

IV
Malautz soi e cre mi morir;
e re no sai mas quan n'aug dir.                      20
Metge querrai al mieu albir
e no·m sai tau;
bos metges er, si·m pot guerir,
mor non, si mau.

IV
Estoy enfermo y temo morirme;
y sólo sé lo que oigo decir.
Buscaré médico a mi capricho,
y no sé de ninguno;
Buen médico será si me puede curar,
y no si empeoro.

V
Amigu'ai ieu, non sai qui s'es:                        25
c'anc no la vi, si m'ajut fes;
ni·m fes que·m plassa ni que·m pes
ni no m'en cau:
c'anc non ac Norman ni Franses
dins mon ostau.                                               30

V
Tengo amiga, no sé quién es:
nunca la vi, a fe mía;
no hizo nada que me placiera ni que me pesara,
y no me importa:
porque nunca hubo ni normando ni francés
en mi casa.

VI
Anc no la vi et am la fort;
anc no n'aic dreit ni no·m fes tort;
quan no la vei, be m'en deport;
no·m prez un jau,
qu'ie·n sai gensor e belazor,                           35
e que mai vau.

VI
Nunca la vi y la amo mucho;
nunca tuve de ella favor ni me hizo ofensa;
cuando no la veo, me lo paso bien;
no me importa un gallo:
porque sé de una más gentil y bella
y que más vale.

VII
No sai lo luec ves on s'esta,
si es en pueg ho es en pla;
non aus dire lo tort que m'a,
abans m'en cau;                                               40
e peza·m be quar sai rema,
aitan m'en vau.

VII
No sé en qué lugar vive,
si es en montaña o en llano;
no oso decir el mal que me hace,
antes me callo;
y siento que ella se quede aquí,
y por esto me voy.

VIII
Fait ai lo vers, no sai de cui,
e trametrai lo a celui
que lo·m trametra per autrui                         45
enves Peitau,
que·m tramezes del sieu estui
la contra clau."

VIII
He hecho el verso, no sé sobre quién;
y lo enviaré a aquel
que, por medio de otro, lo enviará,
hacia Peitieu,
para que me envíe de su estuche
la contrallave.

La nova lírica, doncs, va modificar el significat original de les paraules comu-

nes i les va polir per a anar-les alliberant del seu significat corrent fent-les idò-

nies i precises per a expressar la intimitat amorosa i perquè, alhora, marques-

sin la nova experiència poètica. L'expressió més original de la cansó és la de

fin'amor, que podem traduir per 'amor�pur,�lleial�i�vertader', dins d'una con-
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cepció més estètica que moral, perquè la fin'amor s'aparta de tota imposició

social i econòmica com aquelles en què es basaven els matrimonis feudals, i

propugna l'elecció lliure i sincera de la persona estimada. Les primeres men-

cions del terme fin'amor es troben a Marcabrú i Cercamon, que van ser con-

temporanis –anteriors a 1150–, per la qual cosa és difícil l'atribució d'una pa-

ternitat concreta. L'anàlisi sobre la naturalesa de la fin'amor es va convertir en

una discussió poètica que van iniciar els trobadors i que es va prolongar fora

ja dels seus límits cronològics.

"Chantars no pot gaire valer,
si d'ins dal cor no mou lo chans;
ni chans no pot dal cor mover,
si no i es fin' amors coraus.
per so es mos chantars cabaus
qu'en joi d'amor ai et enten
la boch' e.ls olhs e.l cor e.l sen." (v. 1-7)

Poco puede valer el cantar
si el canto no surge del corazón,
y el canto no puede surgir del corazón
si en él no hay leal amor cordial.
Por esto mi cantar es perfecto,
porque tengo y empleo en el gozo de amor
la boca, los ojos, el corazón y el juicio.

Bernat de Ventadorn

I com que la paraula amor en provençal és del gènere femení i aquest sentiment

està íntimament relacionat amb la dama, en alguns poemes es pot identificar

l'un amb l'altra, com en aquests versos intencionadament ambigus de Jaufré

Rudel que la traducció castellana fa impossible mantenir.

"Nuils hom no·s meravill de mi
s'ieu am so que ja no·m veira,
que·l cor joi d'autra amor non ha
mas de cela qi'ieu anc no vi."

Que nadie se admire de mí
si amo a la que nunca me verá,
pues el corazón no goza de otro amor
sino de aquel/aquella que nunca vi.

No sap chantar qui so non di (v. 7-10)

Fin'amors

El terme fin'amors prové de
la unió de l'adjectiu llatí finus,
que en els textos medievals se
solia aplicar per a designar la
plata depurada de les mone-
des, "denarios de fino argen-
to".

Si la cançó d'amor sempre va existir, dins de la riquesa d'aspectes i motius que

veiem en la cansó trobadoresca, procedents de diverses fonts, s'ha de destacar

una característica especial que correspon a la situació concreta del sistema feu-

dal de l'edat mitjana europea i quedarà fixada en la poesia amorosa de tots

els temps. Des del primer trobador només se sent una veu, la masculina, que

reflexiona sobre el seu amor envers una dona que anomena Domna, 'senyo-

ra', paraula que procedeix de domina, l'esposa del dominus, el 'senyor', i que

considera superior a ell. Aquesta actitud d'amor i submissió està presa de la

relació feudal de servei entre senyor i vassall, d'aquesta "jerarquia d'iguals",

segons l'afortunada expressió de l'historiador Jacques Le Goff. En la cansó, el

senyor que rep l'homenatge serà la domna, una dona casada, i el vassall, el

trobador, i aquest per a expressar els seus sentiments emprarà el llenguatge

de la relació vassallàtica, que es convertirà en metàfora de la seva relació amo-

rosa. Així doncs, un llenguatge originàriament tècnic, amb fórmules, símbols

i gestos que trobem en documents jurídics i en aspectes de la vida i el món

feudal, va apareixent, des del primer trobador, sense que mai no sembli forçat,

en cançons que tracten d'amor i es converteixen en missatges íntims.

Bernat de Ventadorn
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"Domna·l genser c'anc nasques
e la melher qu'eu anc vis,
mas jonchas estau aclis,
a genolhos et en pes,
e·l vostre franc senhoratge." (v. 37-41)

Señora, la más gentil de todas las nacidas
y la mejor que nunca vi,
con las manos juntas me inclino ante vos,
de rodillas y de pie,
en vuestro noble señorío.

Bernat de Ventadorn, Gent estera que chantes.

E lais vos e·l cor e·l cors per fieu
dona. (v. 10-11)

Os dejo mi corazón y mi cuerpo como feudo
señora.

Guillem de Berguedà, Lai on hom mellur'e reve.

En Guilhem de Peitieu per a expressar el moment en què els enamorats "fan

les paus", les paraules don, anel i la postura de les mans sota el mantell, amb un

significat clar d'homenatge feudal, no exclouen certa intenció sensual, també

explicitada pel terme drudaria, 'amor consentit'.

"Enquer me menbra d'un mati
que nos fezem de guera fi
e qu'en donet un don tan gran:
sa drudari'e son anel.
Enquer me lais Dieus viure tan
qu'aia mas mans soz so mantel!" (v. 19-24)

Aún me acuerdo de una mañana
en que dimos fin a la guerra,
y que me otorgó un don tan grande:
su amor y su anillo.
¡Ojalá Dios me deje vivir tanto
que ponga mis manos bajo su manto!

Ab la dolchor del temps novel.

En les estrofes següents de qualsevol cansó trobem la lloança a la domna,

l'alegria, tristesa o temor que experimenta el trobador envers ella i unes para-

doxes insistents i gairebé escandaloses: estimar la dama casada com a norma

d'ètica cortesa; gaudir de la seva absència o de la seva llunyania, social o física;

cantar-la ocultant-ne el nom sota un senhal, que moltes vegades és una per-

sonificació de les seves qualitats físiques i morals, com el cas de Na Dezirada

(Na Desitjada) de Bernat Marti, Mielhz de Domna (Més que senyora) de Rigaut

de Berbezilh, i Belh Vezer (Bella visió) de Bernat de Ventadorn. També els tro-

badors provençals van emprar senhals dirigits a altres trobadors o als seus pro-

tectors; així el trobador Bernat de Ventadorn va anomenar Tristany el trouvère

i novel·lista Chrétien de Troyes.

El senhal

Paraula que vol dir 'distintiu',
'signe', 'senyal' o 'pseudònim'.

La gran aportació del trobador Jaufré Rudel, príncep de Blaia, a la cansó troba-

doresca, és la paradoxa amorosa del goig per la no-possessió i la consolidació

d'una poètica entorn de la distància, social o geogràfica: l'amor�de�lonh com

un altre aspecte de la fin' amor.

Rudel, que en un dels seus poemes declarava que "El cor no té cap altre goig

d'un altre amor sinó d'aquell que mai vaig veure", en la cansó que citem a

continuació ofereix, amb la insistent repetició de la paraula loing en els versos

segon i quart de cada estrofa, un dels primers exemples de mot-refranh o em-

blema. La cansó Lanqand li jorn son lonc en mai no ha estat exempta de polèmi-

ca respecte a l'ambigüitat de l'amor de lonh rudelià, que s'ha volgut relacionar

amb les croades, localitzar a Terra Santa, i que al·ludís a una dama concreta

o, fins i tot, a la Mare de Déu. Jaufré Rudel adopta en cada estrofa una per-

Nota

Anirem escrivint la paraula
lonh, 'lluny', amb les diferents
grafies que apareixen en els
cançoners.
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sonalitat de l'omo viator medieval: com a croat, caminant, captaire, pelegrí o

senyor feudal anhela, o s'imagina, arribar fins a la seva dama, sigui qui sigui,

però sense aconseguir-ho a causa d'un encanteri misteriós del seu padrí. En

els quinze manuscrits en què apareix copiada Lanqand li jorn, a partir de la

segona estrofa l'ordre de les següents no és el mateix, i per això s'han volgut

donar diferents lectures i interpretacions a tot el poema com si fos una nar-

ració. D'altra banda, el tema de l'amor de lonh, com tants d'altres, ja l'havia

exposat el primer trobador a Farai un vers de dreit nien (Tinc una amiga, no sé

qui és: mai no la vaig veure) i en altres de les seves cançons; però hi ha més ecos

o préstecs de mètrica, rimes i conceptes (mot, so i razó), que pren Jaufré Rudel

de Guilhem de Peitieu, potser el "padrí" que, "encantat en una muntanya alta"

el va impulsar a trobar i el va encantar perquè no fos estimat. 262,2. Set cobles

unissonans i una tornada de tres versos.

L'amor de lonh de Jaufré Rudel

"Siempre he creído que este amor [el amor de lonh de Jaufré Rudel], rodeado de brumas de
ensueños, es la manifestación más conmovedora de lo que llamo la «paradoja amorosa»
que está en la base de toda la poesía trovadoresca: amor que no se quiere poseer sino
gozar de este estado de no-posesión, amor-Minne en el que cabe tanto el deseo sensual
de «tocar» a la auténtica «mujer» como el casto alejamiento, amor cristiano trasladado
al terreno seglar, [amor] que quiere «have and have not»."

Leo Spitzer (1970, pàg. 81-82).

"Efectivamente, desde principio hasta el final de la canción la fuerza alusiva del loing
aumenta; pero la alusión no tiene objetivo: sólo tiene un tema que es el poema en sí.
El significado «natural», corriente y primario del significante loing queda anulado por
la ruptura de los lazos sintagmáticos normales; el leit-motif de loing se convierte en su
mismo significante. Pero es en su forma más arbitraria (porque se encuentran campos
semánticos disociados hasta el absurdo), la forma amor de loing, cuando esta expresión
está más justificada poéticamente."

Paul Zumthor (1963, pàg. 217).

I
"Lanqand li jorn son lonc en mai
m'es bels douz ehans d'auzels de loing,
e qand me sui partitz de lai
remembra·m d'un'amor de loing.
Vauc, de talan enbroncs e clis,
si que cbans ni flors d'albespis
no-m platz plus que l'inverns gelatz.

I
Cuando los días son largos, en mayo,
me agrada el dulce canto de los pájaros de lejos,
y cuando me voy de allí,
me acuerdo de un amor de lejos.
Voy con ánimo cabizbajo y agobiado,
de modo que ni el canto ni la flor del espino
me placen más que el invierno helado.

II
Ja mais d' amor no-m gauzirai
si no-m gau d'est'amor de loing,
que gensor ni meillor non sai
vas nuilla part, ni pres ni loing.
Tant es sos pretz verais e fis
que lai el renc deIs sarrazis
fos eu, per lieis, chaitius clamatz!

II
Nunca más gozaré de amor
si no gozo de este amor de lejos,
pues no sé de mejor ni más gentil
en ninguna parte, ni cerca ni lejos.
Su mérito es tan verdadero y puro
que allí, en el reino de los sarracenos
yo sería, por ella, llamado cautivo.

III
Iratz e gauzens m'en partrai
qan veirai cest'amor de loing,
mas non sai coras la-m veirai
car trop son nostras terras loing.
Assatz i a portz e camis!
E, per aisso, non sui devis ...
Mas tot sia cum a Dieu platz!

III
Triste y alegre me separaré
cuando vea este amor de lejos,
pero no sé cuándo lo veré,
pues nuestras tierras están muy lejos.
¡Hay demasiados puertos y caminos!
y por eso, no soy adivino...
¡Que todo sea como Dios quiera!

Representació de Jaufré Rudel que sembla que
il·lustri el cavall que no encalça mai la dama

que desitja de la cançó «Quan lo rossilhols el
folhos».

Foli del cançoner en què, en la segona
columna, apareix la Vida de Jaufre Rudel de

Blaia, sens dubte, un dels textos en prosa
occitans més bells i difosos.
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IV
Be-m parra jois qan li qerrai
per amor Dieu, l'amor de loing;
e, s'a lieis plai, albergarai
pres de lieis, si be-m sui de loing!
Adoncs parra-I parlamens fis
qand, drutz loindas, er tan vezis
c' ab bels digz jauzirai solatz.

IV
Gran gozo tendré cuando le pida,
por amor de Dios, el amor de lejos;
y, si le place, me albergaré
cerca de ella, aunque soy de lejos.
Entonces vendrá la conversación agradable
cuando, amante de lejos, esté tan cerca
que con bellas palabras gozaré de solaz.

V
Ben tenc lo Seignor per verai
per q'ieu veirai l'amor de loing;
mas, per un ben que m' en eschai,
n'ai dos mals, car tant m'es de loing ...
Ai! car me fos lai peleris
si que mos fustz e mos tapis
fos pelz sieus bels huoills remiratz!

V
Bien tengo al Señor por veraz,
por quien veré al amor de lejos,
pero por un bien que reciba
tengo dos males, pues está tan lejos...
¡Ay! ¡Ojalá fuera allí como peregrino
de modo que mi bordón y mi capa
fuesen contemplados por sus bellos ojos!

VI
Dieus, qe fetz tot qant ve ni vai
e fermet cest'amor de loing,
me don poder, qe·l cor eu n'ai,
q'en breu veia l'amor de loing,
veraiamen, en locs aizis,
si qe la cambra e·l jardis
mi resembles totz temps palatz!

VI
Dios, que hizo todo cuanto va y viene
y creó este amor de lejos,
me dé poder –que el coraje lo tengo–
para ver en breve el amor de lejos,
de verdad, en lugar apropiado,
de forma que cámara y jardín
me parezcan siempre palacio.

VII
Ver ditz qui m'apella lechai
ni desiran d'amor de loing,
car nuills autre jois tant no·m plai
cum jauzimens d'amor de loing.
Mas so q'eu vuoill m'es tant ahis
q'enaissi·m fadet mos pairis
q'ieu ames e non fos amatz!

VII
Verdad dice quien me llama ávido
y deseoso de amor de lejos,
pues ningún otro gozo me place tanto
como la alegría de! amor de lejos.
¡Pero lo que quiero me está tan prohibido!
Mi padrino me hechizó
para que amase sin ser amado.

VIII
Mas so q'ieu vuoill m'es tant ahis!
Totz sia mauditz lo pairis
Qe·m fadet q'ieu non fos amatz!"

VIII
¡Pero lo que quiero me está tan prohibido!
¡Maldito sea e! padrino
que me hechizó para no ser amado!

El primer vers d'aquesta cançó emblemàtica, Lanqand li jorn son lonc en mai, va

ser pres, aprofitat, per dos trobadors molt diferents però propers en el temps a

Jaufré Rudel, organitzant un debat a distància de confrontació ideològica sobre

la naturalesa de la fin'amor. Marcabrú, de qui només tenim una Vida fantasio-

sa, però que es va relacionar amb el príncep de Blaia, va contestar amb Lanqan

fuelhon li boscatge (recordem l'impacte del primer vers en la lírica provençal i

en tota la romànica en general) emprant, a més, de l'adverbi inicial Lanqand

(quan), el mateix esquema mètric ababccd, encara que amb rimes femenines.

La intenció de Marcabrú sembla que era desdramatitzar l'atmosfera de triste-

sa que causa no veure ni ser amb la dama a qui mai no arriba Jaufré Rudel,

apostant per l'abandonament de l'estimada deslonhada [allunyada], v. 16) i poc

accessible per una altra que pot veure: Ieu n'ay autra espiada, / fina, esmerada e

pura, / qu'aitals amors es segura / que de fin joy es empriza [He descubierto otra,

leal, refinada y pura, por lo que un amor tal está seguro si está impregnado

de leal gozo, v. 32-32]. Marcabrú sembla demostrar certa desconfiança per la

doctrina de l'amar dezamat [estimar sense ser estimat] i per la mística del sacri-

fici i resignació de Rudel. Hi ha més trets lèxics, menys vistosos, en el poema

de Marcabrú que semblen ecos l'un de l'altre; com amor [...] deslonhada. Al seu

torn, Bernat de Ventadorn va prendre la fórmula introductòria i les estrofes

amb quatre rimes diferents dels seus antecessors, va canviar el boscatge mar-



© FUOC • PID_00154834 48 Lírica

cabrunià per dos sinònims, bosc e jarric, per introduir la rima difícil i vistosa

-ic, i va aprofitar les mateixes paraules amb rima en -ura de Marcabrú. I el va

superar en repetir per a ell mateix els mateixos verbs que va emprar per als

boscos i ocells en una simbiosi total: "autresi·m chant i reverdei / i folh segon

ma natura" [del mismo modo canto y verdeo y me lleno de hojas según mi

naturaleza]. I en les estrofes següents Bernat va afirmar que no s'apartava ni

un moment d'aquella que estimava (contra l'amor de loing) ni la canviava per

una altra (com Marcabrú), ja que es considerava fin amic (amic lleial) d'aquella

que mai no li va fer mal ni el va enganyar.

Jaufré�Rudel Marcabrú Bernat�de�Ventadorn

"Lanqand li jorn son lonc en mai
m'es bels douz chans d'auzels de loing,
e qand me sui partitz de lai
remembra·m d'un'amor de loing.
Vauc, de talan enbroncs e clis,
si que cbans ni flors d'albespis
no-m platz plus que l'inverns gelatz."

"Lanquan fuelhon li boscatge
e par la flors en la prada,
m'es belhs dous chans per l'ombratge,
que fan desus la ramada
l'auzelet per la verdura;
e pus lo temps si mellura
elh s'an lur joya conquiza."

"Lanqan folhon bosc e jarric
e·lh flor pareis e·lh verdura
pels vergers e pels pratz,
e·lh auzel, c'an estat enic,
son gai desotz los folhatz,
autresi·m chant e reverdei
e folh segon ma natura."

Cuando los días son largos, en mayo,
me agrada el dulce canto de los pájaros de lejos,
y cuando me voy de allí,
me acuerdo de un amor de lejos.
Voy con ánimo cabizbajo y agobiado,
de modo que ni el canto ni la flor del espino
me placen más que el invierno helado.

Cuando se llenan de hojas los bosques
y brotan las flores en los prados
me gustan el dulce canto en
la sombra que hacen las ramas
los pájaros en medio del verdor.

Cuando brotan las hojas en bosques y robles
y aparece la flor y el verdor
en los vergeles y en los prados,
y los pájaros, que han estado tristes,
están alegres bajo el follaje,
del mismo modo canto y verdeo
y me lleno de hojas según mi naturaleza.

Aquest exemple de diàleg entre tres trobadors, molt freqüent, en el qual inter-

venen els tres nivells rudelians motz, so e razó (lèxic, melodia i contingut) sem-

pre va ser un acte conscient i recreador, una recepció que reelaborava un mo-

del poètic i que també suposava un públic d'entenedors. També aquest exemple

evidencia que l'incipit, el primer vers de la primera estrofa, va ser el lloc privi-

legiat per a demostrar amb la repetició de certes paraules, de conceptes i, en

molts casos, de l'estructura estròfica i de les rimes.

Els préstecs melòdics es diuen contrafacta (sing. contrafactum), tècnica

que consistia a aplicar la música d'una composició a una altra a partir

de l'esquema mètric comú i de la disposició de les rimes.

Però no tots els trobadors van continuar amb la doctrina de l'amor de lonh, sinó

que sovint van expressar amb gran claredat el desig de veure en la intimitat,

de besar i d'abraçar aquesta senyora tan llunyana o distant en la seva relació.

Com en aquesta estrofa de l'aspre i moralista Marcabrú i en una altra de Bernat

de Ventadorn:

Una altra representació del trobador i joglar
Marcabrú.
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"Del deslei
que me fei
li fauc drei,
e·il m'autrei,
mas sotz mei
aplat sei,
qu'ela·m lass'e·m lia." (v. 78-84)

De la injuria
que me hizo
le hago gracia
y me entrego a ella,
pero que, echada
debajo de mí,
me enlace y estreche.

Estornel, cueill ta volada.

"Ai, bon'amors encobida,
cors be faihz, delgats e plas,
fresca chara colorida,
cui Deus formet ab sas mas!
Totz tems vos ai dezirada,
que res autra no m'agrada.
Autr'amor no volh nien !

¡Ay, buen amor codiciado,
cuerpo bien hecho, esbelto y terso,
fresca cara colorida,
que Dios creó con sus manos.
Os he deseado siempre
y ninguna otra me agrada.
Otro amor no quiero en nada.

Dousa res ben ensenhada,
cel que·us a tan gen formada,
m'en do cel joi qu' eu n'aten!" (v. 50-59)

Cosa dulce e instruida,
quien os creó tan gentil
el gozo que espero deme.

Bernat de Ventadorn, Lo tems vai e ven e vire.

La cansó en què el trobador expressava l'alegria per gaudir dels favors de

la dama o s'entristia per la seva poca afabilitat envers ell, emprant un

llenguatge delicat i de sensualitat exquisida, s'anomenava bona�cansó,

expressió que mai no es va referir al valor literari o musical del poema.

Al contrari, en la mala�cansó el trobador proclamava als quatre vents el

seu desamor, el seu rebuig d'una dama particular, amb llenguatge molt

dur i acusacions greus i concretes; i abandonant-la, l'avisava que havia

trobat una altra dama millor.

Són diverses les novetats que va aportar la mala cansó a la ideologia de la lí-

rica cortesa: la possibilitat, per part del trobador, de trencar amb la dama o

de canviar-la per una altra, cansat de la llarga espera per a rebre els favors o

per haver-lo traït amb un altre home. Per aquests motius els trobadors es van

atrevir a acusar la domna, com a senyora, de no complir amb la seva part en

el pacte feudal, ja que, per culpa d'ella, no es donava aquesta reciprocitat en

la relació amorosa. Llavors el trobador, com el vassall, es deslligava de la re-

lació i se n'acomiadava amb retrets amargs i vituperi públic. I si en la bona

cansó s'insistia que l'amor s'havia de portar en secret, la ruptura es proclamava

a plena veu. La crítica considera la mala cansó com un subgènere o modalitat

dins de la cansó o, fins i tot, emparentada amb el sirventès, quant a crítica dels

ideals cortesos.

Bona cansó

En les vides de molts troba-
dors és freqüent trobar aques-
ta expressió: (Raimon de Mi-
raval) "en mantas domnas
s'entendet et en fetz mantas
bonas cansos" [es va enamorar
de moltes dames i va fer mol-
tes bones cançons d'elles].
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En la Vida del trobador Gui d'Ussel es diu que "fetz la mala chanson, pois que

ac facha la tenson, e la mala chanson qe fetz poiz ditz: «Si be·m partetz, mala

domna, de vos»" [hizo la mala canción después de haber hecho la tensón. Y la

mala canción que hizo después dice: "Si bien me apartáis, mala dama, de vos"].

"Si be·m partetz, mala dompna, de vos
non es razos q'ieu me parta de chan
ni de solatz, car faria semblan
que fos iratz de so don sui joios,
Ben fui iratz, mas eras m'en repen,
car apres ai del vostr'enseignamen
cum puosca leu camjar ma voluntat;
per q'eras chan don so don ai plorat." (v. 1-8)

Si bien me apartáis, mala dama, de vos,
no es razón para que me aparte de canto
ni del solaz, pues aparentaría
estar triste de lo que estoy contento.
Estuve triste, pero ahora me arrepiento,
pues he aprendido con vuestro ejemplo
cómo puedo cambiar fácilmente mi voluntad;
por lo que ahora canto de lo que he llorado.

I en les estrofes següents relata que la dama el va canviar per un altre, per la

qual cosa es penedeix d'haver-la lloat en altres cançons, li augura que perdrà

la bellesa i les qualitats morals i que proclamarà la seva infàmia.

Bernat�de�Ventadorn, que va produir entre 1147 i 1170, ha estat considerat un

dels poetes amorosos més importants de tots els temps. Se'n conserven qua-

ranta-una poesies, que recullen tots els motius poètics dels trobadors anteriors

i els fixa i desenvolupa de manera tan original i variada que aconsegueix evi-

tar els tòpics i les repeticions per a produir la impressió d'autèntica sinceritat

en els seus sentiments i situacions amoroses que transmet per mitjà del cant.

Un altre dels grans encerts de les poesies de Bernat de Ventadorn, que s'han

assenyalat repetides vegades, són la relació íntima entre la forma estròfica i

el contingut, com també la singularitat, varietat i emotivitat de les primeres

estrofes que tant renoven els tòpics de l'exordi primaveral com són les reflexi-

ons sobre la qualitat de l'obra. La seva cançó de "la lauzeta" va ser una de les

més copiades en els cançoners i Dant s'hi va inspirar en la seva primera estrofa

(Paradiso, XX). Se'n van fer versions en francès, i estrofes senceres o només al-

guns versos van ser citats per nombrosos escriptors provençals, i alguns poetes

catalans de l'edat mitjana van considerar com a mala cansó les estrofes IV i V,

que contrasten per la seva duresa en les expressions contra la dama. 70, 43.

Set cobles unissonans i una tornada de quatre versos.

I
"Qan vei la lauzeta mover
de joi sas alas contra·l rai,
que s'oblida e·is laissa cazer
per la doussor c'al cor li vai,
ai! tant grans enveia m'en ve,
de cui que veia jauzion!
Meravillas ai, car desse
lo cors de desirier no·m fon.

I
Cuando veo la alondra mover
sus alas de alegría contra el rayo [de sol]
y que se desvanece y se deja caer
por la dulzura que le llega al corazón,
¡ay!, me entra una envidia tan grande
de cualquiera que vea gozoso,
[que] me maravillo de que al momento
el corazón no se me funda de deseo.

II
Ai las! Tant cujava saber
d'amor e qant petit en sai!                            10
Car ieu d'amar no·m puosc tener
cellui don ja pro non aurai.
Tolt m'a mon cor e tolt m'a se
e mi meteus e tot lo mon;
e qan si·m tolc, no·m laiset re                      15
mas desirier e cor volon.

II
¡Ay de mí! Creía saber mucho
de amor, ¡y sé tan poco!,
pues no puedo dejar de amar
a aquella de quien nunca tendré provecho.
Me ha robado el corazón, me ha robado a mí,
y a sí misma y a todo el mundo;
y cuando me privó de ella no me dejó nada
más que deseo y corazón anheloso.

Gui d'Ussel
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III
De las dompnas mi desesper:
ja mais en lor no·m fiarai;
c'aissi cum las suoil captener,
enaissi las descaptenrai.                                20
Pois vei c'una pro no m'en te
vas lieis qe·m destrui e·m cofon,
totas las dopti e las mescre,
car ben sai c'atretals si son.

III
Nunca más tuve poder sobre mí,
ni fui mío desde aquel momento
en que me dejó mirar en sus ojos,
en un espejo que me place mucho.
Espejo: desde que me miré en ti,
me han muerto los suspiro profundos,
porque me perdí como se perdió
el hermoso Narciso en la fuente.

IV
Amors es perduda, per ver,                          25
–et ieu non o saubi anc mai–
que cil que plus en degra aver
no·n a jes, et on la qerrai?
Ai, cum mal sembla, qui la ve,
c'az aquest caitiu desiron                             30
que ja ses lieis non aura be
laisse morir, que no·il aon.

IV
Me desespero de las damas;
nunca más me fiaré de ellas;
y así como las solía defender,
de la misma manera las desampararé.
Puesto que veo que ninguna me ayuda
contra ella, que me destruye y me confunde,
las temo a todas y no las creo,
pues bien sé que todas son iguales.

V
Puois ab midonz no·m pot valer
Dieus ni merces ni·l dreitz q'ieu ai
ni a lieis no ven a plazer                               35
qu'il m'am, ja mai no lo dirai.
E si·m part de lieis e·m recre;
mort m'a e per mort li respon,
e vau m'en, s'ella no·m rete,
caitius, en issill, no sai on.                            40

V
En esto parece verdaderamente una mujer
mi dama, y se lo reprocho,
pues no quiere lo que se ha de querer,
y hace lo que se le prohibe.
He caido en desgracia
y he hecho como el loco en el puente;
y no sé por qué me sucede,
si no es porque he picado demasiado alto.

VI
Anc non agui de mi poder
ni non fui mieus de l'or'en sai
qe·m laisset de mos huoills vezer
en un miraill que mout mi plai.
Miraills, pois me miriei en te,                      45
m'ant mort li sospir de prion,
c'aissi·m perdiei cum perdet se
lo bels Narcisus en la fon.

VI
En verdad, la piedad está perdida
–y no lo supe nunca–,
pues la que debía tener más
no tiene nada, y ¿dónde la buscaré?
¡Ah, qué mal parece al que la ve
que a este desgraciado anheloso
que sin ella no tendrá ningún bien,
deje morir y no ayude!

VII
D'aisso fai ben femna parer
ma dompna, per q'ieu l'o retrai,                50
car non vol so que deu voler
e so c'om li deveda fai.
Cazutz sui e mala merce
et ai ben faich co·l fols el pon
e non sai per que m'esdeve,                      55
mais car pojei trop contra amon.

VII
Ya que con mi señora no me pueden valer
ruegos ni piedad ni el derecho que tengo,
y a ella no le place
que la ame, no se lo diré nunca más.
Así pues, me alejo de ella y desisto;
me ha muerto y como muerto le respondo,
y me voy, ya que no me retiene,
desgraciado, al destierro, no sé a dónde.

VIII
Tristan, no·n avetz jes de me,
que vau m'en, marritz, no sai on.
De chantar mi lais e·m recre
e de joi e d'amor m'escon.

VIII
Tristán, nada tendréis de mí,
porque me voy, desgraciado, no sé a donde.
Renuncio a cantar y desisto,
y rehúyo el gozo y el amor.

El cançoner Sg intercala en la vida del nostre trobador la razó de Can vei la lau-

zeta, en què l'escriptor anònim va personificar la imatge naturalista de l'exordi

ventadornià i va convertir la "lauzeta" i el "rayo" de sol en els senhals dels en-

amorats, la dama i el trobador, la trobada i escena d'amor dels quals seguia els

gestos i l'atmosfera de la primera estrofa de la cançó:

"Y Bernart l'anomenava «Alosa», per amor d'un cavaller que l'estimava i que ella anome-
nava «Raig». Un dia va anar el cavaller a la duquessa i va entrar a la seva cambra. Quan
la dama ho va veure va aixecar el faldó del mantell, se'l va posar al coll, i es va deixar
caure al llit. I Bernart ho va veure tot perquè una donzella de la dama li ho va mostrar
encobertament; i per aquesta raó va fer llavors la cançó que diu: Quan veig l'alosa moure."
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Hi havia, doncs, una espècie d'entramat establert sobre el qual cada autor ana-

va dissenyant segons el seu art el que volia expressar. Aquesta base més o

menys igual, en temes, lèxic, rimes i ritme, va ser el mitjà pel qual l'artista es

comunicava amb el públic, que sempre va voler sorprendre, trencant el tòpic,

jugant amb les paraules o proposant enigmes. Tècnica que, com la de qualse-

vol artista medieval, no expressava sentiments personals autèntics, sinó que

canalitzava la personalitat literària de cada trobador en un joc d'intel·ligència

creadora. La poesia trobadoresca no va ser monocord, ni una sèrie d'exercicis

retòrics o de llocs comuns que semblaven sortir tots d'una mateixa boca. El

desig de sobresortir, de fer-ho millor, apareix del primer a l'últim trobador, si

Guillem de Peitieu en iniciar-se el segle XII deia "les paraules estan fetes totes

amb la mateixa rima, i la melodia, i jo mateix em lloo és per això, és bona i

valuosa", un segle després, Gui d'Ussel, confessava a la seva "Com us implora-

ré, amiga? Diré les mateixes coses d'una altra manera, perquè així el meu cant

semblarà nou", i Guilhem de Montanhagol, cent cinquanta anys després del

primer dels citats exclamava: "Encara es pot dir el que no ha estat dit, ja que

de cap altra manera un trobador no és bo ni perfecte si no fa cants alegres,

nous i ben compostos, amb paraules noves de nova mestria".

Aquest desig de renovació va provocar una explosió de gèneres,

d'imatges poètiques, d'esquemes mètrics rebuscats i de formes atraients.

Els trobadors no solament van ser creadors sinó que van teoritzar i van

fer escola del seu art; van formar un centre d'interès entorn de la poesia

que només és concebible en un medi social molt evolucionat política-

ment, econòmicament i culturalment.

3.6. El sirventès

Segons un tractat català de retòrica del segle XIII, la doctrina�de�compondre

dictats, el sirventès:

"[...] deu parlar de senyors e de vassalls, blasman o castigan o lauzan o mostran o de faytz
d'armes o de guerra o de Déu o de ordenances o de novelletats [debe hablar de señores y
de vasallos, criticando o aconsejando, alabando o enseñando, o de hechos de armas, de
guerra, de Dios, de ordenanzas o de novedades]."

En aquest tractat es diu que el nom d'aquest gènere es deu al fet que el sirventès

"se serveix" de l'estrofisme i de la melodia d'una cançó ja existent, encara que

afegeix que el terme també pot procedir de sirvent, 'servent, servidor, el que

serveix', perquè és una poesia dirigida a un senyor per un trobador que està

al seu servei.
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El sirventès va ser el mitjà de què disposava el trobador o, més ben dit,

qui el pagava, per a expressar la indignació, retret, sarcasme o atac direc-

te contra persones o institucions, com també per a polemitzar sobre as-

pectes literaris o morals. El sirventès pren l'esquema mètric i la melodia

d'una cansó ja existent perquè en exposar temes d'actualitat candent, el

trobador l'ha de compondre i donar a conèixer ràpidament perquè no

perdi efectivitat, i, al seu torn, perquè l'auditori l'aprengui i el divulgui

de seguida.

Aquest podria ser el cas del sirventès contra Ponç de Mataplana de Guillem

de Berguedà, compost sobre una cançó popular. Cançons de grans trobadors

com Arnaut Daniel o de Guiraut de Bornelh van tenir desenes d'imitacions en

forma de sirventès.

Dels cinc-cents sirventesos repertoriats uns dos-cents van prendre l'esquema

mètric, melodia, rimes, i fins i tot paraules rima, procedents de cansós. El gè-

nere va tenir una vitalitat intensa durant cent quaranta anys, de 1130 a 1270,

la qual cosa evidencia la important funció del trobador en les corts de reis i

de grans senyors feudals, no solament com a autors de cançons d'amor i expo-

nents del luxe i la cultura d'una societat, sinó també com a partícips i cronis-

tes dels esdeveniments històrics del seu temps, fent autèntiques i eficacíssimes

campanyes de premsa com a portaveus de les seves actituds polítiques per a

desacreditar l'adversari. Actualment, i salvant grans distàncies, aquesta figu-

ra continua existint, ja que l'speechwriter és qui escriu els discursos de caps

d'estat, polítics i grans empresaris.

El sirventès també pot ser un testimoni històric preciós i els historiadors els

tenen molt en compte, ja que s'uneixen i completen les cròniques i els docu-

ments sobre determinats esdeveniments dels segles XII i XIII, i donen a la freda

i escarida nota arxivística una veu personal, una postura viva i del moment.

Però no solament es van compondre sirventesos sobre esdeveniments militars,

sinó que també van ser el mitjà per a denunciar la desaparició de valors feudals

i morals com la lleialtat dels nobles, i la decadència dels costums i la genero-

sitat, i en això últim, els trobadors van insistir reiteradament.

Una classificació ràpida dels temes dels sirventesos provençals revela que tots

els esdeveniments de la societat feudal dels segles XII i XIII van passar pels seus

versos:

a) Els sirventesos morals reprenien certs abusos i la degeneració de les nor-

mes de conducta dels cavallers i del clericat, enyorant una "edat d'or" anterior.

Aquest és el cas d'algunes composicions de Marcabrú, Guiraut de Bornelh o

Cerverí de Girona, etc.
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b) Els que es podrien anomenar personals són d'interpretació difícil, ja que

al·ludeixen amb un to infamant i sarcàstic a persones odiades pel trobador

per assumptes que queden poc clars, ja que són nimis o anecdòtics, però que

són molt valuosos per a la comprensió de la societat medieval, com ocorre

en alguns dels compostos per Guillem de Berguedà. D'aquest trobador català,

fill del vescomte de Berguedà i documentat entre 1138 i 1196, se'n conserven

trenta poesies, entre les quals sobresurten sirventesos violents i acres contra

els seus enemics, com el seu rei, Alfons II d'Aragó. En aquest sirventès ataca

Ponç de Mataplana, personatge d'un noble llinatge al qual els Berguedà esta-

ven vinculats per raó de certs feus. El refranh, tornada, dóna a aquesta cançó

malèvola i senzilla un to que sembla popular. 210,8. Cinc cobles singulars,

amb refrany en els versos sisè i setè de cada estrofa; la rima b -és, és fixa.

I
"Cansoneta leu e plana,
leugereta, ses ufana,
farai, e de Mon Marques,
del traichor de Mataplana
q'es d'engan farsitz e ples.
A, Marques, Marques, Marques,
d'engan etz farsitz e ples.

I
Cancioncita leve y llana,
ligerita, sin pretensiones
haré, de Mi Marqués,
el traidor de Mataplana.
que está embutido y lleno de engaño.
¡Ah, Marqués, Marqués, Marqués,
de engaño estáis embutido y lleno!

II
Marques, ben aion las peiras
a Melgur depres Someiras,
on perdetz de las denz tres:
no i ten dan que las primeiras
i son e non paron ges.
A, Marques, Marques, Marques...

II
Marqués, bien hayan las piedras
de Melgur, cerca de Someiras,
donde perdisteis tres de los dientes;
no ha causado ningún daño, pues las primeras
están allí y no lo aparentan.
¡Ah Marqués, Marqués, Marqués...

III
Del bratz no·us pretz una figa,
que cabreilla par de biga
e portatz lo mal estes;
ops i auria ortiga
qe·l nervi vos estendes.
A, Marques, Marques, Marques...

III
No os vale un higo el brazo
pues parece cabrio de viga
y lo lleváis mal estirado;
se necesitaría ortiga
que os extendiera el nervio.
¡Ah Marqués, Marqués, Marqués...

IV
Marques, qui en vos se fia
ni a amor ni paria;
gardar se deu totas ves
qon qe·z an; an de clar dia,
de nuoitz ab vos non an ges.
A, Marques, Marques, Marques...

IV
Marqués, quien en vos se fía
no tiene amor ni compañía;
debe vigilar siempre
vaya donde vaya: vaya de claro día,
y de noche no vaya con vos.
¡Ah Marqués, Marqués, Marqués...

V
Marques, ben es fols qui·s vana
c'ab vos tenga meliana
meins de brajas de cortves;
et anc fills de crestiana
pejor costuma non mes.
A, Marques, Marques, Marques..."

V
Marqués, bien necio es quien se jacta
de hacer la siesta con vos
sin bragas de cordobán;
nunca hijo de cristiana
tuvo peor costumbre.
¡Ah Marqués, Marqués, Marqués...
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c) Els sirventesos de contingut�polític tenen un gran interès per al coneixe-

ment de fets i actituds de l'Europa occidental d'aquests segles, ja que els es-

deveniments militars i polítics més importants hi queden reflectits: la Recon-

questa espanyola, la invasió francesa de Provença i la croada albigesa, les croa-

des contra els sarraïns, les guerres a Anglaterra i l'expansió catalana per la Me-

diterrània. El seu màxim representant és Bertran�de�Born, senyor del castell

d'Hautefort, al Perigord. Va néixer cap a 1140, va produir entre 1159 i 1195, i

va morir el 1215; es conserven quaranta-set de les seves poesies. Va estar relaci-

onat amb la política i la cort d'Enric II Plantagenet, on va compondre una sèrie

de sirventesos sobre esdeveniments polítics i familiars relacionats amb alguns

dels seus fills. Va ser amic de Guillem de Berguedà i Dant el va anomenar el

"cantor de les armes" (De vulgari eloquentia, II, 2) per la seva passió política i

afanys guerrers, i el va posar a l'Inferno ("un busto sin cabeza que marchaba.../

la testa por los pelos sujetaba/ transportándola a guisa de linterna", XXVIII,

112-142) perquè amb les seves cançons havia incitat a la rebel·lió dels fills del

rei d'Anglaterra. El sirventès Ar ve la coindeta sazos el va escriure el maig de

1194 per celebrar la tornada de Ricard Cor de Lleó després del seu captiveri.

El trobador recrimina als barons del Llemosí que s'intentessin deslligar de la

seva sobirania i confia en la victòria del rei. La mètrica procedeix d'una poesia

de Raimon de Miraval. 80,5. Cobles unissonans.

I
"Ar ve la coindeta sazos
que aribaran nostras naus,
e venra·l reis galhartz e pros,
qu'anc lo reis Richartz no fo taus.
Adoncs veirem aur et argen desprendre,
peirieiras far destrapar e destendre,
murs esfondrar, tors baissar e deissendre
e·ls enemics enchadenar e prendre!

I
Ahora llega la alegre estación
en que arribarán nuestras naves,
y vendrá el rey gallardo y noble,
que nunca lo fue tanto el rey Ricardo.
Entonces veremos oro y plata gastar,
aflojar y soltar catapultas,
derribar murallas, derrocar y demoler torres
y a los enemigos encadenar y apresar.

II
Ges no·m platz de nostres baros
qu'an fachs sagramens, no sai quaus!
Per so n'estaran vergonhos
com lo lops qu'al latz es enclaus,
quan nostre reis poira mest nos atendre;
qu'estiers nuls d'els no s'en poira defender,
anz diran tuit: «Me no pot hom mesprendre
de nul mal plach, anz mi vuolh a vos rendre».

II
No me gustan nada nuestros nobles,
pues han hecho juramentos ¡no sé cuáles!
Por eso deberán avergonzarse,
como el lobo atrapado con lazo,
cuando nuestro rey nos cumpla sus promesas:
pues de otro modo ninguno podrá defenderse,
sino que todos dirán: "Nadie puede acusarme
de ningún mal propósito, sino que quiero entregarme a vos".

III
Bela m'es pressa de blezops
cobertz de teintz vermelhs e blaus,
d'entresenhs e de gonfanos
de diversas colors tretaus,
tendas e traps e rics pavilhos tendre,
lanzas frassar, escutz traucar, e fendre
elmes brunitz, e colps donar e prendre."

III
Me gusta la multitud de blasones
cubiertos de tintes bermejos y azules,
y las enseñas y los gonfalones
también de variados colores,
y montar tiendas vivaques y pabellones ricos,
el quebrar lanzas, partir escudos y hendir
yelmos bruñidos, y dar y recibir golpes.

[segueixen dues estrofes més]

d) També hi ha altres sirventesos que recullen temes�literaris, com la defensa

del trobar leu o del ric; i els anomenats sirventesos ensenhamen, que són llargues

composicions en què el trobador es dirigeix al seu joglar donant-li un repertori.

La representació del bel·licós trobador Bertran
de Born.
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3.7. Altres gèneres

3.7.1. El planh

La cançó amb què el trobador donava notícia i es lamentava de la mort

del seu protector o d'algun gran personatge es va conèixer amb el nom

de planh (plant o lament), paraula que, com el gènere, deriva del planc-

tus llatí medieval, que en l'època pretrobadoresca (s. IX-X i XI) va adqui-

rir una gran esplendor amb motiu de la mort de certs reis, arquebisbes,

ducs o monjos.

El tema universal de la tristesa per la desaparició d'un personatge rellevant es

va adaptar localment en projectar en el més enllà cristià els valors de la societat

feudal, destacant sobretot els mèrits cavallerescos i cortesos del difunt, la qual

cosa representava per al trobador una ocasió excel·lent per a definir el que

havia de ser un bon senyor, generós sobretot amb els trobadors; i acabava el

poema encomanant-lo a la benevolència i justícia de Déu perquè el tingués

en la seva glòria.

Des del primer planh trobadoresc, el de Cercamon el 1137 per la mort de Guil-

hem d'Aquitània, fill del primer trobador, la retòrica del gènere va quedar fi-

xada, i el seu esquema més senzill es pot sistematitzar en tres motius:

a)�Invitació�al�lament�i�al�dol que, en alguns casos, s'estén no solament a

l'auditori present sinó a tots els del país del difunt o, fins i tot, a tot l'univers.

b) El més important: l'elogi�del�difunt, donant el seu nom i una breu sem-

blança, amb escassa menció a fets concrets, més conforme al panegíric que a

la historiografia.

c) L'oració�a�Déu per a implorar el perdó dels seus pecats i la benaurança

eterna del difunt.

En el planh trobadoresc no apareix un retrat físic del difunt i, rarament, mo-

ments rellevants de la seva vida; tampoc no veiem emoció personal, ja que

predomina la retòrica, ampul·losa i repetitiva per mitjà d'un lèxic d'oposats

–joi/dolor; bes/mals; morir/viure; chantar/planher– com també la personificació

de la mort com a enemic –Mort, mortal guerrier...; mala mort...; mort crudels, etc.
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El planh del trobador Gaucelm Faidit per la mort del rei Ricard Cor de Lleó

és un exemple excel·lent de la fidelitat d'aquest trobador a la retòrica del gè-

nere, alhora que sap integrar elements propis, com la vibrant exclamació en

la primera estrofa, es mortz!; la comparació, avantatjosa per al rei anglès, amb

Alexandre Magne, Carlemany i Artús de Bretanya, i l'al·lusió a la seva partici-

pació en la tercera croada i el seu gust per la lírica trobadoresca, ja que el rei va

compondre un sirventès en les dues llengües dels seus vassalls, occità i francès,

perquè aquests contribuïssin al seu rescat. El rei d'Anglaterra i comte de Poiti-

ers va morir el 6 d'abril de 1199 a conseqüència d'una ferida en un combat;

el planh de Gaucelm Faidit va ser imitat per un trobador anònim amb motiu

de la mort de del rei Manfred de Sicília el 1266. 167,22. Sis cobles unissonans

i una tornada de cinc versos.

I
"Fortz chausa es que tot lo major dan
e·l major dol, las! qu'ieu anc mai agues,
e so don dei tostemps planher ploran,
m'aven a dir en chantan e retraire,
car selh qu'era de valor caps e paire,
lo rics valens Richartz, reys dels engles,
es mortz; ai Dieus! quals perd'e quals dans es!
quant estrangz motz, quan salvatge a auzir!
Ben a dur cor totz hom qu'o pot suffrir.

I
¡Cuán duro es que todo el mayor daño
y el mayor duelo que jamás yo tuviera, ¡ay de mí!,
y aquello que siempre debo lamentar llorando,
tenga que decirlo y divulgarlo cantando,
porque aquel que era cabeza y padre de valor,
el poderoso valiente Ricardo, rey de los ingleses,
ha muerto. ¡Ay, Dios, qué pérdida y qué daño!
¡Qué palabra tan extraña y cuán áspera de oír!
Bien duro tiene el corazón aquel que puede soportarlo.

II
Mortz es lo reys, e son passat mil an
qu'anc tan pros hom no fo ni no·l vis res,
ni mais no er nulhs hom del sieu semblan,
tan larcs, tan pros, tan arditz, tals donaire;
qu'Alichandres, lo reys que venquet Daire,
no cre que tan dones ni tan mezes
ni anc Charles ni Artus tan valgues,
qu'a tot lo mon se fes, qui·n vol ver dir,
als us duptar et als autres grazir.

II
Ha muerto el rey, y han pasado mil años
sin que existiera ni se viera hombre tan noble,
ni jamás habrá ninguno que se le parezca:
tan generoso, tan noble, tan aguerrido, tan dadivoso.
Porque Alejandro, el rey que venció a Darío,
no creo que diese y gastase tanto,
ni que tanto valiesen Carlos ni Arturo,
pues, a decir verdad, en todo el mundo
se hizo temer de los unos y alabar de los otros.

III
Meravil me del fals secgle truan
co·i pot estar savis hom ni cortes,
pus ren no·i val belh ditz ni fait prezan;
e donc, per que s' esfors' om pauc ni guayre?
Qu'era nos a mostrat Mortz que pot faire,
qu'a un sol colp a lo mielhs del mon pres,
tota l'onor, totz los gaugz, totz los bes;
e pus vezem que res no·i pot guandir,
ben deuri'om meins duptar a murir.

III
Me admira cómo en este falso mundo engañador
puede existir hombre sabio y cortés,
pues ya de nada valen hermosas palabras ni actos de mérito.
Así pues, ¿por qué uno se afana poco ni mucho?
Muerte nos ha mostrado ahora qué puede hacer,
pues de un solo golpe ha arrebatado al mejor del mundo,
todo el honor, todos los gozos, todos los bienes;
y pues vemos que nadie puede escapar de ella,
deberíamos temer menos el morir.

IV
Ai! senher reys valens, e que faran
hueimais armas ni fort tornei espes
ni ricas cortz ni belh don aut e gran,
pus vos no·i etz, qui n'eratz capdelaire?
Ni que faran li liurat a maltraire,
silh qui s'eran el vostre servir mes,
qu'atendion que·l guazardos vengues?
Ni que faran cilh, que·s degran aucir,
qu'aviatz faitz en gran ricor venir?

IV
¡Ay, valiente señor rey! ¿Y qué será,
de hoy en adelante, de las armas, de los rudos torneos tumultuosos,
de las ricas cortes y de las bellas dádivas magníficas y grandes,
si no estáis vos, que erais capitán de todo ello?
¿Y qué harán los entregados a la desgracia,
aquellos que se habían dado a vuestro servido,
que esperaban que llegase la recompensa?
¿Y qué harán aquellos –que deberian matarse–
a los que habiais hecho llegar a gran riqueza?

Ricard Cor de Lleó
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V
Longa ira e avol vida auran
e tostemps dol qu'enaissi lo es pres
e sarrazi, turc, payan e persan
que·us duptavon mais qu'ome nat de maire,
creisseran tan d'erguelh e lur afaire
que plus tart n'er lo sepulcres conques;
mas Dieus o vol, que, s'il non o volgues
e vos, senher, visquessetz, ses falhir
de Suria los avengr'a fugir.

V
Tendrán gran congoja y vida vil,
porque asi les ha llegado dolor para siempre;
y los sarracenos, turcos, paganos y persas,
que os temían más que a [otro] hombre nacido de madre,
crecerán tanto en orgullo y en su empresa,
que el sepulcro será conquistado más tarde.
Pero Dios lo quiere, que si no lo hubiese querido
y vos, señor, vivierais, ciertamente
tendrían que huir de Siria.

VI
Hueimais non ai esperansa que·i an
reys ni princeps que cobrar lo saubes;
pero tug silh qu'el vostre loc seran,
devon gardar cum fos de pretz amaire
e qual foron vostre dui valen fraire,
lo Joves Reys e·l cortes coms Gaufres;
e qui en loc remantra de vos tres,
ben deu aver aut cor e ferm cossir
de far bos faitz e de socors chauzir.

VI
Desde hoy no tengo esperanza de que vayan allí
rey ni príncipe que sepa recuperarlo;
pero todos aquellos que estén en vuestro lugar
deben considerar cómo fuisteis amador de mérito
y cuáles fueron vuestros dos valientes hermanos:
el Joven Rey y el cortés conde Jaufré.
Y al que quede en el lugar de vosotros tres
le conviene tener corazón magnánimo y firme propósito
de hacer buenas acciones y de buscar socorro.

VII
Ai! senher Dieus, vos qu'etz vers perdonaire,
vers Dieus, vers hom, vera vida, merces,
perdonatz li, que ops e cocha l'es,
e non gardetz, Senher, al sieu falhir,
e membre vos com vos anet servir."

VII
¿Ay, señor Dios, vos que sois verdadero perdonador,
verdadero Dios, verdadero hombre, verdadera vida: piedad!
Perdonadlo, que lo necesita y le apremia,
y no reparéis Señor, en sus pecados,
y acordaos de cómo fue a serviros.

Un planh en què el trobador, deixant de banda les convencions retòriques i

llocs comuns, demostra, o aparenta demostrar, autèntica sinceritat i dolor, és

el de Guillem de Berguedà per la mort de Ponç de Mataplana, aquell a qui

tant havia denigrat, compost potser el 1184. En l'última estrofa, en la qual

acostumava a aparèixer l'oració perquè els pecats del difunt fossin perdonats,

Guillem de Berguedà deixa de banda les convencions literàries del gènere i la

religiositat del seu ambient cristià per a desitjar al difunt un paradís particular

amb una agradable companyia femenina i d'herois èpics. 210,9. Cinc cobles

unissonans; el mot-refranh "Mataplana" en el vers quart de cada estrofa.

I
"Consiros cant e planc e plor
pel dol qe·m a sasit et pres
al cor per la mort Mon Marqes,
En Pons, lo pros de Mataplana,
qi era francs, larcs e cortes,
e an totz bos captenimens,
e tengutz per un dels melhors
qi fos de San Marti de Tors
tro...et la terra plana.

I
Acongojado canto, y me lamento y lloro
por el dolor que me ha invadido y se ha apoderado
de mi corazón por la muerte de Mi Marqués,
Ponç, el noble de Mataplana,
que era franco, liberal y cortés
y con todas las buenas cualidades
y tenido por uno de los mejores
que hubo desde San Martín de Tours has ta [...] la tierra llana.

II
Loncs consiriers ab greu dolor
a laisat e nostre paes
ses conort, qe no·i a ges
En Pons, lo pros de Mataplana;
paians l'an mort, mais Dieu l'a pres
a sa part, qe·l sera garens
dels grans forfatz et dels menors
qe·ls angels li foron auctors,
car mantenc la lei cristiana.

II
Grandes congojas con grave dolor
ha dejado, ta nuestro país
in consuelo, pues ya no existe
Ponç, el noble de Mataplana;
os paganos lo han muerto,
pero Dios se ha lo llevado
a su lado, y le será indulgente
de los grandes pecados y de los menores,
porque los ángeles le fueron testigos,
ya que mantuvo la ley cristiana.
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III
Marqes, s'eu dis de vos follor,
ni motz vilans ni mal apres,
de tot ai mentit e mespres
c'anc, pos Dieu basti Mataplana,
no·i ac vassal qe tan valges,
ni qe tant fos pros ni valens
ni tan onratz sobre·ls aussors;
jas fosso ric vostr'ancesors;
e non o dic ges per ufana.

III
Marqués, si yo dije de vos necedades
y palabras viles y descorteses,
en todo he mentido y errado,
Pues nunca, desde que Dios edificó Mataplana,
hubo allí un vasallo que tanto valiese
y que fuera tan noble y valiente,
ni tan honrado sobre los más encumbrados,
aunque vuestros antecesores fueses poderosos,
y no lo digo por jactancia.

IV
Marqes, la vostra desamor
e l'ira qu'e nos dos se mes
volgra ben, se a Dieu plages,
ans qu'eissisetz de Mataplana,
fos del tot pais per bona fes;
qe·l cors n'ai trist e·n vauc dolens
car no fui al vostre socors
qe ja no m'en tengra paors
no·us valges de la gent truffana.

IV
Marqués, vuestro desamor
y la ira que se interpuso entre nosotros
bien hubiera querido, si a Dios hubiese placido,
que antes que salieseis de Mataplana
hubieran sido del todo paz por buena fe;
ya que tengo el corazón triste y voy dolido
porque no acudí en vuestro socorro,
ya que el miedo no me hubiera impedido
valeros contra la gente engañosa.

V
E paradis el luoc melhor,
lai o·l bon rei de Fransa es
prop de Rolan, sai qe l'arm'es
de Mon Marqes de Mataplana;
e mon joglar de Ripoles,
e mon Sabata eisamens,
estan ab las domnas gensors
sobr'u pali cobert de flors,
josta N'Olivier de Lausana."

V
En el mejor lugar del paraíso,
allí donde está el buen rey de Francia,
cerca de Roldán, sé que está el alma
de Mi Marqués de Mataplana;
[con] mi juglar de Ripollés
y asimismo con mi Sabata,
están con las damas más gentiles
sobre una alfombra cubierta de flores,
al lado de don Oliveros de Lausana.

3.7.2. Els debats

Si el diàleg entre els trobadors en peces independents es va donar des

de la primera època, també hi va haver un gènere literari, conreat amb

assiduïtat, i en el qual dos trobadors (de vegades més) componien con-

juntament una mateixa poesia, unes estrofes l'un, d'altres l'altre, sobre

un tema concret. Es va anomenar tensó, paraula que procedeix de con-

tentio, 'disputa'. Dos trobadors es reunien en una cort i componien so-

bre un tema determinat prèviament per defensar cada un el que estava

d'acord amb les seves preferències o el que li indicaven.

Aquest és el tret més original dels debats trobadorescos, en els quals hi ha tan

poques mostres de tensós fingides (amb una oreneta, amb un cavall, amb el

mantell o amb Déu), ja que són dos, tres o quatre els trobadors o joglars que

discuteixen, cantant amb les pròpies veus, mostrant els seus gestos, els seus

vestits i els seus instruments musicals, oferint, doncs, un autèntic espectacle

a la cort.

Les tensós van ser mers exercicis dialèctics, mai els trobadors no es van imposar

defensar la veritat ni el que era just, sinó exhibir el seu enginy i domini de la

poesia abordant temes o situacions bastant igualades, de manera que tant era

defensar una opinió com una altra. El que importava era l'elecció de les parau-

les, l'habilitat en el diàleg, la melodia que s'havia agafat en préstec, i la sorpresa
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que podia provocar un trobador a l'auditori en escollir o defensar el contrari

del que sempre havia estat la seva postura o opció poètica, exagerant-ho ex-

pressament. Des de Marcabrú i Cercamon la tensó també va ser el marc per

a querelles personals i professionals en què els nobles poetes i els grans tro-

badors van dialogar amb joglars de pas reproduint situacions i assumptes de

circumstàncies reals i concretes. Van ser molts els temes que van donar lloc

a aquest tipus de debats, encara que els més nombrosos incideixen en la ca-

suística amorosa de la cansó, amb dilemes tals com, "Què val més: estimar la

que ens odia o odiar la que ens estima?", encara que també es va debatre sobre

temes obscens o grollers, com en les tençons de la lírica galaicoportuguesa.

Des del punt de vista literari és notable la tensó, composta el desembre de 1170,

entre Giraut de Bornelh i Raimbaut d'Aurenga sobre el trobar clus i el trobar leu i

la relació de l'artista amb el públic, que posa en relleu la preocupació per l'estil

i la consciència de dues escoles antagòniques. El comte d'Aurenga és designat

amb el senhal de Linhaure (linh-aure o llinatge d'or) i així és interpel·lat per

Girault de Bornelh. Raimbaut, adoptant una postura summament aristocràti-

ca, assegura que li importa molt poc el reconeixement de tothom i que no-

més li interessa el judici dels entesos; mentre que Giraut, el mestre de trobadors,

sorprèn expressament l'auditori en preferir, encara que el seu cant sigui levet

i venansal [lleuger i humil] i el canti un enraumatz [un que estigui ronc], tenir

un públic nombrós, i això només s'aconsegueix si es componen cançons fàcils

d'entendre. Finalitza el debat amb unes consideracions de tipus amorós i aco-

miadant-se tots dos trobadors sense arribar a cap conclusió.

I
"Era·m platz, Giraut de Bornelh,
que sapcha per c'anatz blasman
trobar clus ni per cal semblan.
Aisso·m diatz
si tan prezatz
so que vas totz es comunal;
car' adonc tuch seran egal.

I
RAIMBAUT D'AURENGA:
Giraut de Bornell, me gusta saber, ahora,
por qué vais criticando
el trobar clus y con qué criterio.
Decidme
si apreciáis tanto
lo que a todos es común;
pues de este modo todos serán iguales.

II
Senher Linhaure, no·m conrelh,
si quecs se trob'a so talan;
mas me eis volh jutjar d'aitan
qu'es mais amatz
chans e prezatz,
qui·l fai levet e venansal,
e vos no m'o tornetz a mal!

II
GIRAUT DE BORNELH:
Señor Linhaure, no me quejo
si cada cual trova a su gusto;
pero juzgo por mí mismo
que es más estimado
el canto, y apreciado,
si alguien lo hace ligero y humilde,
y vos no me lo toméis a mal.

III
Giraut, no volh qu'en tal trepelh
torn mos trobars quez om am tan
l'avol co·l bon e·l pauc co· gran.
Ja per los fatz
non er lauzatz;
car no conoisson ni lor chal
so que plus char es ni mais val.

III
RAIMBAUT D'AURENGA:
Giraut, no quiero que en tal revoltijo
se convierta mi trovar, que se aprecie igualmente
lo malo y lo bueno, lo pequeño y lo grande.
Nunca por los necios
será alabado;
porque no distinguen, ni falta que les hace,
lo que es más precioso y más vale.
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IV
Linhaure, si per aisso velh
ni mo sojorn torn en afan,
sembla que·m dopte de mazan!
A que trobatz,
si no vos platz
c'ades o sapchon tal e cal?
Que chans no port'altre chaptal.

IV
GIRAUT DE BORNELH:
Linhaure, si velo
y mi solaz se convierte en afán,
esto demuestra que temo el rumor.
¿Por qué trováis
si no os place
que enseguida lo sepan tal y cual?
Porque el canto no aporta otra remuneración.

V
Giraut, sol que·l melhs aparelh
e di'ades e trai'enan,
me no chal, si tan no s'espan;
c'anc grans viltalz
no fo denhtatz;
per so pretz'om mais aur que sal
e de chan es tot atretal.

V
RAIMBAUT D'AURENGA:
Giraut, sólo con que prepare lo mejor,
lo diga en seguida y lo saque adelante,
no me preocupa si no se divulga tanto,
pues nunca lo muy vulgar
fue cosa digna.
Por eso se aprecia más el oro que la sal,
y con el canto ocurre lo mismo.

VI
Linhaure, fort de bo conselh
etz, fis amans contrarian;
e pero, si·m val mais d'afan,
mos sos lev'atz
c'us enraumatz
lo·m dezagens ni·m dia mal
que no·l dei ad home sesal.

VI
GIRAUT DE BORNELH:
Linahure, muy buen consejero
sois contradiciendo a los leales enamorados;
y no obstante, aunque ello me produce más afán,
mi melodía saca provecho
de que un enronquecido
me la estropee y la recite mal,
que no la entregué a hombre asalariado.

VII
Giraut, per cel ni per solelh
ni per la clardat, que replan,
no sai de que·ns anem parlan
ni don fui natz;
si sui torbatz,
tan pres d'un fi joi natural!
Can d'als consir, no m'es coral.

VII
RAIMBAUT D'AURENGA:
Giraut, por el cielo, por el sol
y por la claridad que resplandece,
no sé de qué vamos hablando,
ni dónde nací;
tan turbado estoy
y tan preso de un leal gozo natural.
Cuando pienso en otra cosa, no me sale del corazón.

VIII
Linhaure, si'm vira·l vermelh
de l'escut cela cui reblan
que volh dir: «A Deu me coman!»
Cals fols pensatz
oltracudatz
me trais doptansa desleial!
No·m sove com me fetz comtal?

VIII
GIRAUT DE BORNELH:
Linhaure, si me vuelve la parte roja
del escudo aquella a quien cortejo,
que quiere decir: "A Dios me encomiendo".
¿Qué necio pensamiento
temerario
me produce desleal temor?
¿Me olvido de que me hizo condal?

IX
Giraut, greu m'es, per Sanh Marsal,
cal' vos n 'anatz de sai Nadal.

IX
RAIMBAUT D'AURENGA:
Giraut, me desagrada, por san Marcial,
que os vayáis antes de Navidad.

X
Linhaure, que vas cort reial
m' en vauc ades rich' e chabal."

X
GIRAUT DE BORNELH:
Linhaure, a una corte real,
ahora mismo me voy, rica y poderosa.

En l'última etapa de l'activitat trobadoresca van ser freqüents els debats múl-

tiples en forma de tornejament o joc�partit, en què el trobador que prenia la

paraula primer plantejava al seu adversari, o adversaris, un problema que po-

dia tenir diverses solucions i ell es comprometia a defensar l'alternativa con-

trària a la que escollissin els seus interlocutors. La tensó es va convertir, doncs,

en un joc poètic i social entre professionals del trobar i els seus patrocinadors,

a qui la seva afició i els seus coneixements de la lírica trobadoresca –llengua,
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retòrica, composició musical–, van impulsar a ser també trobadors ocasionals

oferint a la pròpia cort un espectacle en el qual el senyor era el patrocinador,

autor, actor i públic alhora. Els temes que es van plantejar van ser més con-

crets que els anteriors, com la bellesa d'una dama coneguda dels voltants, la

generositat d'una determinada cort o certs aspectes de la vida professional de

trobadors i joglars.

Guiraut Riquier, trobador de Narbona que va produir entre 1254 i 1292, va

estar uns dotze anys a la cort d'Alfons X, on va crear importants composicions

de tipus polític i moral. Desil·lusionat pel poc apreci del rei Savi, va tornar a

la cort del sud de França, on encara s'acollien els trobadors. Malgrat els poe-

mes elogiosos que va enviar al rei Jaume I i al seu hereu, Pere el Gran d'Aragó,

mai no va ser convidat a la cort catalana. Es conserven cent una composicions

d'aquest trobador, que va conrear tots els gèneres. En el tornejament Senh'En

Jorda, suscitat pel nostre trobador, dos dels participants, Jordà IV de l'Illa-Jordà

i Raimon Isarn de Launac, són uns grans senyors de localitats properes a To-

losa, protectors de trobadors i, en aquest cas, trobadors ocasionals, i el tercer

a participar és el trobador Paulet de Marsella, que va aconseguir establir a la

cort catalana. El dilema que el narbonès proposa als nobles consisteix a escollir

entre dues dames dels voltants; per contra, a Paulet el fa triar entre dos reis,

Alfons el Savi i Frederic II de Sicília, que ocasionalment acollien trobadors,

proposta que molesta Paulet, que no vol ser considerat només un joglar que

va de cort en cort.

"Senh'En Jorda, si·us manda Livernos
a si venir e Lautresc en un dia,
sol per vezer, a cal atendretz vos,
e que sapchan d'ambas partz vostra via?
Et a-N Raimon Yzarn en eyssa guia
Na Marqueza e Na Sayssa la pros;
et a·N Paulet lo valen rey N·Anfos
e sel que ten Polha en sa baylia
per cor de dar. E quecx prena la tria."

GUIRAUT RIQUIER:
Señor Jordán, ¿si os ordenan [la señora de] Livernós
y de Lautrec, un mismo día, ir a ellas,
sólo para veros, ¿a cuál haréis caso
sabiendo de ambas partes cuál es vuestro camino?
Y si con Raimon Isarn del mismo modo [proceden]
doña Marquesa y la noble doña Saissa;
y con Paulet el valiente rey don Alfonso
y aquel que tiene la Apulia bajo su dominio,
con corazón dadivoso. Y que cada uno escoja.

A continuació, cada un en la seva resposta mostra la seva predilecció.

3.7.3. L'alba

Les albes provençals són unes dinou composicions que comparteixen

amb les altres albes romàniques un llenguatge senzill i sensual, encara

que adaptant-se al codi cortès de la cansó.

No va ser difícil traspassar a la societat feudal l'antic tema de la trobada

d'una parella d'enamorats que passen la nit junts, d'amagat, i es lamenten per

l'arribada de l'alba que els obliga a separar-se. Si en la cansó el trobador ena-

morat cantava el seu amor insatisfet, amb l'alba els enamorats ja han consu-

mat el seu amor, per la qual cosa el personatge femení no és anomenat domna

Alfons X
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per l'enamorat sinó amica, gensor o bell'amia, i el trobador no apareix com a

vassall, sinó com a amic, drut o dous cavaller. A fi d'evitar que els amants siguin

sorpresos en la seva trobada nocturna, el gaita munta guàrdia a les proximitats

o a la torre del castell on té lloc la trobada i passa la nit despert com un senti-

nella per a protegir la parella de la presència del marit de la dama, el gilós per

antonomàsia, o de la dels lauzengiers, els aduladors amics del marit i enemics

dels enamorats. I un altre tret que les diferencia de les albes romàniques: no-

més en l'anònima En un vergier se sent la veu de la dona.

Destaquem uns trets particulars de l'alba de Guiraut de Bornelh, el mestre de

trobadors del qual ja hem parlat, autor de l'alba trobadoresca més antiga con-

servada, i en què es reuneixen els trets cortesos que hem indicat. Les sis pri-

meres estrofes estan en boca del guaita a qui ha donat el paper principal, i,

en l'última, l'enamorat li contesta. 242,64. Set cobles dobles. Refranh que en

l'últim vers de la cançó es redueix a la paraula alba.

I
"–Reis glorios, verais lums e clartatz,
Deus poderos, Senher, si a vos platz,
al meu companh siatz fizels aiuda;
qu'eu no lo vi, pos la nochs fo venguda,
et ades sera l'alba.

I
–Rey glorioso, verdadera luz y claridad,
Dios poderoso, Señor, si os place,
sed fiel ayuda a mi compañero
pues no lo vi desde que vino la noche,
y pronto llegará el alba.

II
Bel companho, si dormetz o velhatz,
no dormatz plus, suau vos ressidatz;
qu'en orien vei l'estela creguda
c' amena·l jorn, qu'eu l'ai be conoguda,
et ades sera l'alba.

II
Buen compañero, si dormís o veláis,
No durmáis más, despertaos suavemente;
Pues en oriente veo crecida la estrella
Que trae el día, que bien la he conocido,
y pronto llegará el alba.

III
Bel companho, en chantan vos apel;
no dormatz plus, qu'eu auch chantar l'auzel
que vai queren lo jorn per lo boschatge
et ai paor que·l gilos vos assatge
et ades sera l'alba.

III
Buen compañero, cantando os llamo:
no durmáis más, que oigo cantar el pájaro
que va buscando el día por la floresta,
y tengo miedo que el celoso os sorprenda,
y pronto llegará el alba.

IV
Bel companho, issetz al fenestrel
e regardatz las estelas del cel!
Conoisseretz si·us sui fizels messatge;
si non o faitz, vostres n'er lo damnatge
et ades sera l'alba.

IV
Buen compañero, salid al ventanal
y mirad las estrellas del cielo;
conoceréis que os soy fiel mensajero;
si no lo hacéis, vuestro será el daño
y pronto llegará el alba.

V
Bel companho, pos me parti de vos,
eu no·m dormi ni·m moc de genolhos,
ans preiei Deu, lo filh Santa Maria,
que·us me rendes per leial companhia,
et ades sera l'alba.

V
Buen compañero, desde que me separé de vos,
no he dormido ni he dejado de estar de rodillas,
rogando a Dios, el hijo de Santa María,
que me devolviese vuestra leal compañía,
y pronto llegará el alba.

VI
Bel companho, la foras als peiros
me preiavatz qu'eu no fos dormilhos,
enans velhes tota noch tro al dia.
Era no.us platz mos chans ni ma paria
et ades sera l'alba.

VI
Buen compañero, allá fuera en la escalinata,
me pedíais que no fuera dormilón,
sino que velase toda la noche hasta el día.
Ahora no os place mi canto ni mi compañía
y pronto llegará el alba.

Giraut de Bornelh, el Maestre dels trobadors.
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VII
–Bel dous companh, tan sui en ric sojorn,
qu'eu no volgra mais fos alba ni jorn,
car la gensor que anc nasques de maire
tenc et abras, per qu'eu non prezi gaire
lo fol gilos ni l'alba."

VII
–Dulce buen compañero, estoy en tan deliciosa compañía,
que quisiera que nunca más hubiera alba ni día,
pues a la más gentil que nació de madre,
poseo y abrazo, por lo que no me importa nada
ni el necio celoso ni el alba.

Podria ser que l'alba es caracteritzés per una melodia particular segons ho sem-

bla manifestar el trobador Uc de la Bacalaria (principi del segle XIII), en afirmar

que la seva alba tindrà un so novell, encara que aquest trobador també es podria

referir a un gir important que dóna a l'argument, ja que avorreix la nit i desitja

que arribi el dia, l'alba, perquè les cavil·lacions amoroses l'inquieten i no el

deixen dormir. No hi ha gaires albes d'aquest tipus, que expliquen l'insomni

de l'enamorat –tan freqüent en els romans de la mateixa època– i les seves re-

flexions nocturnes, i en què s'han desfigurat els trets propis del gènere en des-

aparèixer els personatges, l'actuació de cada un i els diàlegs. Aquest motiu es

podria dir contraalba.

"Per grazir la bona estrena
d'amor qu·m te en capdelh,
e per aleuiar ma pena
vuelh far alb' ab son novelh.
La nuech vey clara e serena
et aug lo chan d'auzelh,
en que mos mals se refrena,
don quier lo jorn et apelh
Dieus! Qual enueg mi fay la nueg!
Per qu'ieu dezir l'alba." (v. 1-11)

Para agradacer la buena primicia
de amor, que me tiene bajo su dominio,
y para aliviar mi pena,
quiero hacer alba con tonada nueva.
Veo la noche clara y serena
y oigo el canto de un pájaro,
con el que mi dolor se mitiga,
Por lo que busco y llamo al día.
¡Dios!, ¡cuánto me enoja la noche!
Por eso deseo el alba.

Els tres últims versos formen el refranh. Hi ha tres estrofes més.

El trobador Cadenet també declara que compondrà una cançó en so d'alba:

"e murria
s'ieu fin amic non avia
cuy disses mo marrimen,
e guaita plazen
que mi fezes son d'alba." (v. 6-9)

moriría
si no tuviera leal amigo
a quien contarle mi desdicha,
y un vigía complaciente
que me hiciese [oír] sonido de alba.

Cadenet. S'anc fui belha ni prezada.
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Guiraut Riquier i Cerverí de Girona van donar a l'alba un simbolisme religiós

en el qual la nit només tenia connotacions negatives, ja que representava la

vida terrenal, i el trobador desitjava l'arribada del dia, que era la glòria eterna.

Si l'origen remot de l'alba estava en certs cants litúrgics com les matines, el

gènere torna al punt de partida amb els trobadors tardans, que componen

albes religioses o "a l'estil diví". I no és estrany perquè després de la batalla de

Muret, 1213, s'observa que en algunes cançons, sobretot de Guiraut Riquier,

la domna s'ha substituït per la Mare de Déu. L'alba de Cerverí de Girona es

podria considerar poesia mariana, com la seva Canço de Madona Santa Maria,

434a,54, que va compondre a Castella el 1269, i coincideix amb els anys de

la compilació de les Cantigas de Santa María del rei Alfons el Savi, obra de la

qual Cerverí havia de tenir notícia: Cerverí, en aquesta alba, canta a Maria,

que contrasta amb les dames cantades pels trobadors, estrofes IV i V, oposa

la seva conducta, la de Cerverí, als enamorats de les albes anteriors i, com a

contrapartida del "gilós", afirma que Déu no és com els marits ja que a Ell

li plau que la Mare de Déu sigui estimada per tots els homes, VI. 434a,8. Sis

cobles unisonants i dues tornades dirigides al rei Jaume II de Mallorca; rima

interna i mot-refranh "alba" en el vers setè de cada estrofa.

I
"Axi con cel c'anan erra la via
que deu tener, can va ab nit escura,
e te cami mal e brau, qui I'atura,
e no sab loc ne cami on se sia,
sufren mal temps ab regart de morir,
soy eu, c'anar no pusc, per que desir
que vis fenir la nit, començan I'alba. (v. 1-7)
[...]

I
Así como aquel que andando yerra la ruta
que debe seguir, cuando va de noche oscura,
y emprende camino malo y abrupto, que lo detiene,
y no sabe en qué lugar ni en qué camino se encuentra,
soportando mal tiempo con peligro de morir,
[así] soy yo, que no puedo caminar, por lo que deseo
ver acabar la noche, en llegando el alba.
[...]

IV
Eu no soy ges cel qui va a s'amia
de nuyt, car cil cuy m 'autrey m 'asegura
pessan a leys, e d'a!tre no n'ay cura,
e lays la nuyt, e voil pendre·l clar dia;
car il no tem laucenjar ne mal dir,
enans li pusc ab jorn denan venir,
per qu'eu asir la nit desiran l'alba. (v. 22-28)

IV
Yo no soy aquel que va a su amiga
de noche, pues aquella a quien me entrego me afianza
pensando en ella, y no me preocupo de nada más,
y dejo la noche y quiero llegar al día claro;
porque ella no teme la calumnia ni la malediecencia,
sino que puedo ir ante ella de día,
por lo que odio la noche deseando el alba.

V
Altra'amador say, c'a ir'e feunia
can ab si dons es, e descre e jura,
can lo jorns ve e la nuytz tan pauc dura,
e jamays jor ne alba volria;" (v. 29-32)

V
Sé de otro enamorado que se irrita y enfurece
cuando está con su dama y reniega y jura
cuando ve el día y la noche tan poco dura,
y nunca quisiera ni día ni alba.

Jaume II de Mallorca
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3.7.4. La pastorel·la

Les pastorel·les provençals, aproximadament trenta-una, tenen uns trets

propis que les distingeixen de les altres composicions romàniques

d'aquest gènere. En la primera estrofa hi ha les característiques formals

que distingeixen el gènere: la indicació del temps de la trobada, amb

expressions com L'autre jor, l'autre dia, Ier matin, i la del lloc, que va des

d'indicacions tan vagues com una ribeira, bosc folhos, fins al topònim

real i familiar al públic: D'Astarac un dia, En San Pons de Tomeiras.

No és sobrer advertir que la pastorel·la de Guiraut de Bornelh, la segona que

es va compondre, comença "L'altrer, lo primer jorn d'aost / vinc en Proensa

part Alest" (242,44), precisions que només trobarem en trobadors tardans com

Joan Esteve, Guiraut Riquier i Cerverí de Girona. La trobada, l'aventura galant

i el seu resultat tenen un paper secundari: la pastorel·la provençal només és

un marc, un pretext per a entaular un diàleg afectat i intercanviar, pastora i

cavaller-poeta, opinions morals (Marcabrú), utopies socials (Gavaudan) o po-

lítiques (Paulet de Marsella). Les pastorel·les de Joan Esteve, Guiraut Riquier i

Cerverí de Girona tenen un contingut més distès i amb menys càrrega política

i social.

Són, doncs, unes composicions artificioses, que no tenen res de popular, com

algunes pastorel·les franceses. La pastorel·la de Marcabrú L'autrier jost'una se-

bissa sembla que va ser la primera, ja que no n'hi ha cap d'anterior en els

cançoners, i que el trobador, aprofitant un motiu ja tradicional, li va donar

una nova funció de denúncia de certs aspectes de la fin'amor trobadoresca per

mitjà de la paròdia. El diàleg, les classes socials explícitament contrastades en

l'aspecte extern, el to de polèmica social, de manera que l'intent de seducció

de seguida desapareix, el "seny" i superioritat moral de la pastora i el desenllaç

avantatjós per a ella són alguns dels trets de la pastorel·la marcabruniana que

perduraran, amb matisos, en les altres. La "primera" pastora trobadoresca no

té res a veure amb cap pastore, pastor, serrana, pasturella del registre popularit-

zant; Marcabrú transvestit en pastora "villana" polemitza amb les seves idees i

el seu llenguatge de moralista sever propi d'un clerc amb el cavaller (Guilhem

de Peitieu?) que cantava jactanciós les seves proeses amoroses, indiferent a les

prohibicions, i li dóna una lliçó d'ordre social i moral 293,30. Dotze cobles

dobles i dues tornadas; rima b, -ayna, és fixa i el mot-refranh vilayna apareix en

el vers quart de cada estrofa.

I
"L'autrier jost' una sebissa
trobey pastora mestissa,
de joy e de sen massissa;
e fon filha de vilayna;
cap'e gonelh'e pellissa
vest e camiza treslissa,
sotlars e caussas de layna.

I
El otro día, cerca de un seto,
hallé a una humilde pastora,
repleta de alegría y de discreción.
Era hija de villana:
capa, saya y pelliza,
y camisa de terliz vestía,
zapatos y medias de lana.

El trobador i joglar gascó Marcabrú.
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II
Ves lieys vinc per la planissa:
«Toza», fi·m ieu, «res faitissa,
dol ai del freg que vos fissa.»
«Senher», so dis la vilayna,
«mercc Dieu e ma noyrissa,
pauc m'o pretz si·l vens m' erissa,
qu'alegreta suy e sayna.»
[...]

II
Fui hacia ella por el llano:
"Moza", le dije, "hechicera criatura,
siento mucho que el frío os punce".
"Señor", dijo la villana,
"gracias a Dios y a mi nodriza
poco me importa que el viento me desgreñe,
pues estoy contentita y sana."
[...]

XI
«Toza, tota creatura
revertis a ssa natura.
Parelhar parelhadura
devem eu e vos, vilayna,
al abric lonc la pastura,
que mielhs n'estaretz segura
per far la cauza dossayna.»

XI
"Moza, toda criatura
vuelve a su naturaleza.
aparejar en pareja
debemos vos y yo, villana,
de escondidas, lejos de los pastos,
donde estaréis más segura
para hacer la cosa dulce."

XII
«Donc, oc; mas segon drechura
serca folhs la folhatura,
cortes cortez' aventura
e·l vilas ab la vilayna.
En tal loc fai sens fraitura
on hom non guarda mezura,
so ditz la gens ansiayna.»"

XII
"Señor, sí; pero como es justo,
el necio busca la necedad;
el cortés, la cortés aventura,
y el villano, a la villana.
En donde el juicio falta
nadie guarda mesura,
esto dice la gente vieja."

Acaba la pastorel·la amb dues tornades de conclusió, l'última en boca de la

pastora, que diu que n'hi ha molts que parlen d'amor i d'altres, en canvi, en

gaudeixen, com Guilhem de Peitieu.

És molt interessant seguir l'evolució temàtica de les pastorel·les provençals,

que es van compondre al llarg dels dos segles de lírica trobadoresca. Guiraut

Riquier va escriure, entre 1260 i 1282, sis pastorel·les que formen una espècie

de novel·leta bucòlica, ja que el poeta sempre dialoga amb la mateixa pastora,

que passa al llarg de vint-i-dos anys de ser soltera a casada i mare d'una nena,

mentre que en la sisena la pastora ja és vídua i pretesa per un vidu, al mateix

temps que la seva filla és una bella noia de quinze anys. Cerverí de Girona

també va compondre quatre pastorel·les enllaçant la primera amb la segona

des del moment en què en fa protagonista la mateixa pastora amb una intenció

similar a les de Guiraut Riquier; en la tercera i la quarta el debat amorós és

substituït per reflexions de l'actualitat política catalanoaragonesa.

En la primera pastorel·la del trobador català, Cerverí compon una petita obra

dramàtica amb diversos personatges –una pastora, un pastor, un soldat, i el

mateix Cerverí en persona–, per la qual cosa, com faran els trobadors tardans,

el trobador català renova el gènere amb influències d'altres àrees, en aquest

cas, franceses. 434,7c. Cinc cobles singulars i tres tornades.
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I
"Entre Lerida e Belvis,
pres d'un riu, entre dos jardis,
vi ab una pastorela
un pastor vestit de terlis,
e jagren entre flors de lis,
baysan sotz l'erba novela.
E anc pastora pus bela,
plus cuynda ne pus ysnela,
no crey que fos, ne no m'es vis
c'a mos oyls tan plazen ne vis
en França ne en Castela.

I
Entre Lérida y Bellvís,
cerca de un río, entre dos jardines,
vi, con una pastorcilla,
un pastor vestido de terliz;
y estaban echados entre flores de lirio,
besándose bajo la hierba fresca;
y nunca pastora más bella,
más graciosa y más vivaracha,
no creo que existiera; ni creo haber visto
que a mis ojos fuera tan agradable
ni en Francia ni en Castilla.

II
Gen m'esgardey lor bestiar,
e vi·l a un sirven menar
qui als dos emblat l'avia,
e commencey l'aut a cridar:
«Laxatz lo, non podetz anar!»
E·l sirven fetz n'a ma guia;
e cant eu vi que·l fazia
pris lo, qu'esters no·m plazia
que m'anes ab luy barayllar.
E aney l'en un ort tancar;
puys torney lay on partia.

II
Contemplé bien su rebaño,
y vi que un soldado se lo llevaba
el cual a los dos lo había robado;
y empecé alto a gritar:
"¡Dejadlo, no podéis marchar!",
y el soldado hizo a mi gusto;
y cuando vi que lo hacía
tomé (el rebaño), pues no me placía
ir a pelear con él.
Y fui a un huerto a encerrarlo,
luego regresé allá de dónde venía.

III
Can fuy tornatz pres del jardi
la pastora cridar auzi:
«Ay, lassa!, mal'anc fuy nada;
tots gauigs torn'en dol a la fi.
Tan can mos amics fo ab mi
no·m cugey mays fos irada;
ay, douçors leu m'es passada,
ez en gran dolor tornada!
Digatz, seyner En Cerveri,
si vis bestiar el cami,
qu'eu lo·m tem de cabalgada».

III
Cuando volví cerca del jardín,
oí a la pastora gritar:
"¡Ay desgraciada!, ¡mala hora nací;
todo gozo se convierte en dolor a la larga:
Mientras mi amigo estaba conmigo,
no pensaba que pudiera estar tan afligida.
¡Ay! La dulzura pasa pronto,
y se ha vuelto grande dolor!
Decidme, señor Cerverí,
si habéis visto un rebaño en el camino,
que yo me lo temo de estampida."

IV
«Si·l bestiar c'avetz perdut,
Na Toza, ·us avi'eu rendut,
cal gazardon cobraria?»
«Seyner, de vos faria drut,
e aurietz lom car venut;
mas cutxos perden cambia.»
Ensems tenguem nostra via
lay o·l bestiars paixia;
e, can l'ac per seu conegut:
«Seyner», -fetz il, «Deu vos ajut!
anatz, que re no·n faria.»

IV
"Si el ganado hubiérais perdido,
moza, y yo os lo hubiera devuelto,
¿cuál recompensa recibiría?"
"Señor, haría de vos amante,
y me lo habríais vendido caro;
pero el que tiene prisa pierde con el cambio."
Juntos emprendimos nuestro camino
allá dónde el ganado apacentaba;
y, cuando lo reconoció por suyo:
"Señor" dijo ella "¡Dios os valga! ayude,
marchaos, que no haré nada de lo dicho".

V
«Na Toza, no·us estara gen
sim trencatz vostre covinen».
«Seyner, cauz'es costumada;
no·us meraveylletz s'eu vos men,
c'ab mi·us n'an mentit mays de cen,
e son vos gen escapada.
Pendre deu hom sa soldada
sempre que l'es autreyada;
car qui temps a, e temps aten,
pert son temps trop neciamen,
e femna·s leu cambiada.

V
"Moza, no estaría bien
que me rompierais vuestra promesa."
"Señor, es algo corriente
no os maravilléis si os miento,
pues, junto conmigo, os han mentido más de cien;
y de vos me he escapado bonitamente.
Hay que cobrar la soldada
Inmediatamente que es concedida;
pues quien tiene la oportunidad y deja pasar el tiempo,
pierde su tiempo muy neciamente;
y la mujer cambia pronto."

VI
«Na Toza, joys no m'agrada
ne jazers de femna irada.
S'agues joy, e vos marrimen,
no fora cauza d'avinen,
mas era·m deu esser dada.»

VI
"Moza, no me gusta gozar
ni yacer con mujer afligida.
Si yo estuviera contento y vos afligida,
no sería propio de persona digna;
pero ahora me debe ser dada."
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VII
«Seyner, caus'es desguiada
per forç'ab cutx'autreyada.
No·s deu far, per qu'eu m'en repen;
pero vuyll n'auzir jutyamen
de l'Enfan, on pretz s'agrada.»

VII
"Señor, la cosa es desagradable
si es conseguida a la fuerza y con prisas.
No debe hacerse, por lo que renuncio;
pero quiero oír el juicio
del infante, en quien el mérito se complace."

VIII
«A la Vezcomtesa plazen,
Na Toza, de Cardona·us ren,
c'amor no te pro, forçada.»"

VIII
"A la agradable Vizcondesa,
de Cardona me remito, moza,
pues el amor no aprovecha si es forzado."

3.8. El final de la lírica trobadoresca: els gèneres populars

Si durant els anys de la invasió francesa alguns trobadors van compondre sir-

ventesos per a animar els provençals a lluitar o per a denunciar els cruels inqui-

sidors, també n'hi va haver d'altres que, igual com alguns grans senyors, es van

incorporar a la causa francesa, com Sordel, Joan Esteve o Bertran d'Alamanon.

En qualsevol cas, ja ben entrat al segle XIII, i referint-nos a la producció tro-

badoresca, la cansó, amb la tensió ideològica gairebé esgotada, sembla que té

menys acceptació, per la qual cosa es van intentar nous experiments poètics,

com els debats entre tres o quatre trobadors, com el que hem vist de Guiraut

Riquier, poemes en els quals la dama és substituïda per la Mare de Déu en

les lloances del trobador, com l'alba de Cerverí, experiments mètrics (la cansó

redonda de Guiraut Riquier, o la formada només per versos monosíl·labs de

Cerverí de Girona). És destacable i molt important la composició de gèneres

o subgèneres popularitzants i coreogràfics, com la retroencha, la balada, el

rondell o la dansa, o els cicles de pastorel·les ja esmentats, i que van tenir

una gran acceptació en aquests últims cercles literaris madurs i refinats. Per a

aquestes composicions, els trobadors es van inspirar en un tipus de cançons

i danses populars, que havien concorregut amb les seves, que només havien

aprofitat ocasionalment, reformant-les, com la pastorel·la de Marcabrú, l'alba

de Guiraut de Bornelh o la chanson de femme de Raimbaut de Vaqueiras, i que

paral·lelament també conreaven els trouvères.

El trobador més representatiu d'aquesta nova inspiració trobadoresca va ser

sens dubte Cerverí de Girona (...1259-1285...). El cançoner Sg, que conté cent

quatre composicions seves, ofereix la peculiaritat de transcriure rúbriques en

les quals figura el títol de la composició, gràcies al qual advertim intitulacions

molt interessants de gèneres i subgèneres. Entre els de registre popular abun-

den les dansas i les seves modalitats, dansa balada, sirventés –dansa, peguesca,

viadeyra, espingadura, etc. La gelosesca, que presentem a continuació, està po-

sada en veu femenina i el tema és el de la malmaridada o malmariée, un

monòleg de dona jove que es queixa perquè està casada amb un home vell, la

qual cosa li impedeix les delícies amb el dols amic. Però dins de la vintena de

cançons romàniques d'aquest tipus no n'hi ha cap com la del trobador català:

la jove demana a Déu que mori el seu marit, un vell que li fa fàstic i que la fa

envellir. I perquè això passi de seguida, es confabula amb la seva mare i el seu

amic per a matar-lo entre tots, utilitzant certes fórmules de l'ampli receptari

Croada contra els albigesos
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medieval en el qual es barrejaven les teràpies naturals i la medicina amb la

religió i la màgia: ungüents, conjurs i cintes lligades al coll, com les filactèries

o els escapularis, on es podien escriure paraules o frases per a protegir qui els

portava o, en aquest cas, per a causar-li la mort. 434a,1a. La versificació cor-

recta, la rima difícil en -ic i el joc d'oposats del v. 18 revelen la creació acurada

del trobador. Tres cobles unisonants, refranh inicial i una tornada.

I
"Al fals gelos don Deus mala ventura
car lo solaz me tol de mon amich,
e·ml da mal pus lo pris, car tan me dura.

I
¡Que Dios dé una desgracia al falso celso
que me priva del solaz con mi amigo,
y sufro desde que lo acepté, pues ¡dura tanto!

II
Pero d'aytan me tenc per be segura
que no viura catre jorns, aço·us dic,                    5
que·l pausaray sus el pols tal untxura
que·l auzira, lo fals gelos enich.
E a'm fatxa una bon'escriptura
mos amis douz, que sus el col li lic,
e ma mayre, que tot jorn lo conjura.                  10

II
Pero de una cosa estoy segura
que no vivirá ni cuatro días: ya os lo digo yo,
porque le pondré en el pulso tal ungüento
que le matará, al falso celoso malvado.
Y que me haga una buena escritura
mi dulce amigo, que se la ataré al cuello;
y mi madre que le lance un conjuro cada día.

III
Sabetz que·m fa·l gelos laia figura
can s'es colgatz, sol del dir ay fastich:
l'esquenaça·m gir, c'a negr'e dura,
e pus aspra que fuylla de jaric,
e puys rimfla e polsa ses mesura.                         15
Si-n breu de tems de negre me'n abric,
car anc no vi pus fera criatura!

III
Sabed que el celoso tiene malas maneras
cuando está acostado, -me da asco decirlo-,
me da la espalda, que la tiene negra y dura
y más aspera que hoja de roble,
y luego ronca y jadea sin parar.
¡Ojalá pronto me vista de negro
pues nunca vi nadie tan feroz!

IV
Luyn es de gaug, pres d'ir'e de rancura
qui marit a fexuch, fals ne enich,
qu'eu o say be, per ma desaventura,                   20
c'un veyll ruat me deren mey amic,
c'ab sa suor me malmet e·m madura;
qui·l ve, si·s vol tardar de mal destrich,
diga'l que Deus li do bona pastura.

IV
Lejos está del gozo y cerca de la tristeza y el dolor
la que tiene marido pesado, falso y malvado;
bien lo sé, pues, para mi desgracia,
a un viejo arrugado me entregaron mis amigos,
que con su sudor me estropea y envejece.
Quien lo vea, si quiere evitarse un mal,
que le diga: ¡vete con Dios!

V
La domn'als Cartz e Sobrepretz atura                  25
valor ab si, e·l Enfans a cor ric
de mantener pretz e patz e dretura."

V
La Señora de los Cardos y Más-que-mérito retienen
en sí la valía, y el Infante tiene el noble propósito
de mantener mérito, paz y justicia.

En el seu ocàs, la lírica provençal també va donar lloc a novetats originals i de

gran importància: les primeres mostres de recopilació i ordenació per part del

mateix autor de la seva obra poètica en forma de "llibre", o cançoner en accepció

moderna, com el de Guiraut Riquier "escrit per ell mateix"; les compilacions de

poesies, algunes amb la notació musical i amb miniatures, copiades en grans

manuscrits cíclics; la redacció de les vides i les razós amb voluntat de sistema-

tització historiogràfica i, finalment, la redacció de gramàtiques de la llengua

provençal. Tot això prova que, mentre desapareixia l'activitat dels trobadors,

hi va haver plena consciència de l'alta qualitat artística que havia tingut aquell

moviment poètic i es va posar de manifest la voluntat de conservar-ne el pa-

trimoni textual i musical ja dins d'una societat profundament transformada.

El preceptista català Ramon Vidal de Besalú, en iniciar la seva gramàtica de
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la llengua provençal, manifestava que "nunca encontrarás palabra bien o mal

dicha, si un trovador la ha puesto en rima, que no quede para siempre en el

recuerdo, pues trovar y cantar son los impulsos de todas las gallardías".

3.9. Les vides i les razós

En alguns cançoners hi ha uns textos en prosa, en la mateixa llengua que

la de les cançons, que narren més o menys extensament les biografies

d'alguns trobadors, i que reben el nom de vides. En alguns casos també

apareixen redactades les circumstàncies o motius que van impulsar un

trobador a compondre alguna de les seves poesies; s'anomenen razós.

Vides i razós es van redactar durant la segona meitat del segle XIII i durant el

XIV, època en què es van copiar els cançoners mes antics. Aquests textos ofe-

rien informació sobre la vida i l'obra d'autors que ja no es podien conèixer

personalment però les cançons dels quals es continuaven sentint en boca dels

joglars, i ara també es podien llegir en cançoners. Així s'explicaven missatges

poètics que potser no s'entenien i es mantenien vius els grans trobadors d'ahir.

Representaven que s'havia adquirit la consciència de conservar un patrimoni

cultural. Va ser una cosa nova, moderna, excepcional: informar sobre un autor

contemporani, o gairebé, que havia parlat, escrit, vestit i actuat de la mateixa

manera que els que en aquell moment escoltaven la seva vida i les seves can-

çons, i que els trobadors encara en actiu.

Les Vides com a document històric requereixen una actitud prudent: no creu-

re-ho tot, però tampoc no negar tot el que sembla que no es pot comprovar,

perquè s'han pogut fer estudis històrics seriosos sobre algunes que han demos-

trat que els biògrafs estaven ben informats i tenien esperit crític. Com a do-

cument literari, la majoria de vides assoleixen alts valors narratius. Es poden

considerar com les primeres biografies novel·lades. Hi veiem la classe social

dels diferents trobadors, el seu aprenentatge, la seva fortuna en el camp de

la lírica, en quins moments se sol·licitava la seva presència, com es pagaven,

com acabaven els dies. Vides i razós constitueixen una galeria extraordinària

d'homes i dones de la societat feudal, amb una escenificació exacta dels seus

gustos i dels seus costums. Amb les vides i les razós la ficció literària es conver-

teix en realitat viscuda, com passa amb Jaufré Rudel, el trobador de l'amor�de

lonh:

"Jaufres Rudels de Blaia si fou mout gentils hom, princes de Blaia. Et enamoret se de la comtes-
sa de Tripol, ses vezer, per lo ben qu'el n'auzi dire als pelerins que venguen d'Antiocha. E fez
de leis mains vers ab bons sons, ab paubres motz. E per voluntat de leis vezer, el se croset e se
mes en mar, e pres lo malautia en la nau, e fo condug a Tripol, en un alberc, per mort. E fo fait
saber a la comtessa et ella venc ad el, al son leit, e pres lo antre sos bratz. E saup qu'ella era la
comtessa, e mantenent recobret l'auzir e·l flairar, e lauzet Dieu, que l'avia la vida sostenguda
tro qu'el l'agues vista; et enaissi el mori entre sos braz. Et ella lo fez a gran honor sepellir en la
maison del Temple; e pois, en aquel dia, ella se rendet morga, per la dolor qu'ella n'ac de la
mort de lui."

Foli del cançoner en què apareix Lo reis
d'Aragon, Alfons I, comte de Barcelona, amb les

armes del seu casal.
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Jaufré Rudel de Blaia fou home molt noble, príncep de Blaia. I es va enamorar de la comtes-
sa de Trípoli, sense veure-la, per tal com en va sentir parlar bé als pelegrins que tornaven
d'Antioquia. I en va fer sobre ella molts vers amb bones melodies i pobres paraules. I, desitjant
veure-la, es va fer croat, va embarcar, va emmalaltir a la nau i va ser dut a Trípoli, a un alberg,
com a mort. Així es va fer saber a la comtessa, i anà a trobar-lo al seu llit, i el va prendre entre
els seus braços. I, quan ell va saber que era la comtessa, de sobte va recobrar l'oïda i l'alè, i va
lloar Déu per mantenir-lo encara que viu fins a veure-la; i així va morir entre els seus braços. I
ella el va fer enterrar amb grans honors a la casa del Temple; i després, aquell mateix dia, es va
fer monja pel dolor que va sentir per la seva mort.

Alguns manuscrits que copien cançons de trobadors completen la informació

de les vides amb miniatures que representen el trobador, no en el sentit mo-

dern de retrat, sinó donant la seva imatge professional. El vestit serà la clau

més fàcil per a inscriure'l en la seva classe social. Trobarem, doncs, representats

el trobador-noble, el trobador-cavaller, el trobador-monjo, el trobador d'ofici

i el joglar. Les mans adopten els posats de la declamació i, altres vegades, sos-

tenen instruments musicals. Però en algun cas el pintor s'aparta dels estereo-

tips i es deixa portar per algun tret individual que ha sobresortit de la vida

del trobador, com la miniatura de Guillem de Berguedà acompanyat de dues

dones, ja que el trobador català "es vanava de totas les domnas qu·eill soffrian

amor" [es vanava que totes les dames sofrien d'amor per ell], o Gaucelm Faidit,

que apareix representat en diversos cançoners sempre acompanyat de la seva

dona, Guillelma Monja. Un altre exemple interessant per a conèixer aquests

aspectes de la recepció de la lírica dels trobadors pot ser les dues representa-

cions iconogràfiques de Jaufré Rudel: al poeta de l'amor de lonh, a l'enamorat

tenaç d'una domna que és lluny i que en les seves cançons sembla que mai no

es va arribar a reunir amb ell, el biògraf de la seva vida el va fer trobar-se, com

hem vist, un instant amb la seva estimada, abans de morir als seus braços, i

els dibuixants dels cançoners també el van representar en aquesta actitud.

3.10. Les trobairitz

Miniatura en la qual apareix Gaucelm Faidit al
costat de la seva esposa, Guillelma Monja.

Entre els aproximadament 2.500 poemes de trobadors provençals, unes qua-

ranta-sis cançons (nombre que procedeix del corpus de trobairitz editat per

Angelica Rieger, 1991) corresponen a una veu femenina que els estudiosos no

han atribuït a cap trobador. Aquests textos es reparteixen entre vint dones, els

noms de les quals apareixen en les rúbriques dels cançoners o en l'interior del

text; d'aquestes quaranta-sis cançons vint-i-quatre són anònimes. Indubtable-

ment hi va haver més trobairitz i, sens dubte, cançons. D'Azalais de Porcaira-

gues només tenim una cançó i en la seva vida es diu "faitz de lui mantas bonas

cansós" [va fer sobre ell moltes bones cançons].

Trobairitz

Ni en les vides trobadoresques, ni en l'interior de les poesies, ni en els tractats de retòrica
no s'adjudica cap nom professional a les dones trobadores. Tanmateix, el nom no és una
invenció recent: en la novel·la provençal Flamenca, de la segona meitat del segle XIV, es
parla d'una tal Margarida, una de les donzelles de la protagonista, qualificant-la de bona
trobairitz, en un passatge en el qual Margarida rima unes frases. Va ser el filòleg alemany
Otto Schultz Gora el que, l'any 1888, editava vint-i-una composicions de setze autores
provençals que va anomenar, per primera vegada, trobairitz.

La trobairitz Castelloza conversant amb un
cavaller.
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Algunes de les dades que apareixen en les vides de les trobairitz s'han pogut

acarar amb documentació arxivística i en algun cas coincideixen, és a dir que

són veritat històrica, en la mateixa proporció que ho són en els seus col·legues

masculins. Les trobairitz de les quals tenim dades eren esposes, filles o germa-

nes d'aristòcrates occitans, fins i tot alguna protectora de trobadors, com Clara

d'Anduza. Pertanyien, doncs, al mateix cercle familiar i social que els patro-

cinadors dels trobadors: el cercle que podia accedir a la cultura. I elles van

aprendre la llengua poètica trobadoresca i a mesurar versos, a seleccionar ri-

mes i a posar música a les seves cançons, fixant-se atentament en les dels seus

col·legues masculins; i es van decidir a divulgar-les, potser cantant-les elles

mateixes, com ho feien molts trobadors; ja que Castelloza diu "I no us ho dic

per cap altre, sinó que jo mateixa ho dic".

Les trobairitz van cultivar els mateixos gèneres que els trobadors: la cansó (12),

el sirventès (3), els debats (26), un planh, tres cobles i un salutz o carta d'amor,

i van rebutjar conscientment el registre tradicional de les cançons de dona

romàniques del seu temps, utilitzant amb intel·ligència i de tàcit i comú acord

el llenguatge i els motius de la retòrica trobadoresca masculina, que coneixi-

en perfectament perquè era l'expressió lírica del seu ambient. El corpus poètic

reduït de les trobairitz ha permès sempre estudiar i fer comentaris, amb fre-

qüència gens objectius, dels motius, el lèxic i les imatges de les seves cançons

respecte a les dels trobadors, cercant sempre la diferència: "Rien ne distingue

leurs poèmes de ceux des troubadours", és la senzilla i categòrica conclusió de

P. Zumthor (1993).

A les trobairitz no els va ser difícil invertir el discurs viril de la cansó trobado-

resca en un jo femení, de manera que la domna, la senyora, es va passar a con-

vertir en suplicant, i la mercè, la recompensa, condescendir a l'amor, va pas-

sar a ser un privilegi masculí, traslladant al femení el masculí de la ficció del

vassallatge amorós.

La trobairitz quan parla d'ella mateixa, en primera o tercera persona o en ter-

mes generals, sempre és dompna, mai femma: "Dompna met molt malament

s'amor" [Una dama atorga el seu amor molt malament]; Azalais de Porcaira-

gues 43,1 v. 17). Alguna vegada, amia en aquesta reciprocitat i igualtat respecte

a l'amic:

"A chantar m'er de so qu'ieu non volria,
tant me rancur de lui cui sui amia..." (v. 1-2)

Cantaré de lo que no querría
tanta tristeza me da aquel de quien soy amiga...

La comtessa de Dia, 46,2.

Destaquen en elles mateixes tant els valors morals com les qualitats físiques,

fent valer la seva feminitat perquè el sistema poètic masculí també l'apreciava

i valorava:

La Comtessa de Dia, la trobairitz més destacada
de tot el repertori occità antic.

Trobairitz
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"Valer mi deu mos pretz e mos paratges
e ma beutatz e plus mos fis coratges" (v. 29-30)

Me han de valer mi mérito y mi rango
y mi belleza y aún más mi corazón leal...

La comtessa de Dia, 46,2.

El tractament que dóna la trobairitz al seu enamorat és unànime en totes: amic

o cavalier si parla d'ell en segona persona.

"Ai! Bels Amics, sivals un bel semblan (v. 10)" ¡Ay! Buen amigo, acaso una sonrisa...

Castelloza, 109,2

Els valors que les trobairitz destaquen en el cavaller també estan relacionats

amb els que aquesta societat i el codi poètic trobadoresc propugnaven com

a model:

"Q'ieu n'ai chausit un pro e gen
per cui pretz meillur'e genssa,
larc et adreig e conoissen,
on es sens e conoissenssa." (v. 25-27)

He elegido a un [caballero] noble y gentil,
por el cual el mérito mejora y agrada,
generoso y hábil e instruido
en el que hay juicio y conocimiento.

La comtessa de Dia, 46,1.

Tots dos termes, amics, cavalier, ens revelen que les trobairitz en el seu joc poètic

no "fan" inferior a l'estimat. Elles continuen essent la dompna, la senyora, però

ara ell no és l'hom, el vassall, sinó que li dóna un tractament d'igualtat, per

la qual cosa la distància poeticosocial de la cansó masculina desapareix. Aquí

rau l'ambigüitat de les poesies de les trobairitz. D'una banda, apareix la dona

que corteja i suplica, però alhora és la domna conscient del propi valor, de les

seves qualitats morals i físiques i que expressa el seu amor contínuament i

intensament a l'amic, i que s'atreveix a dir-ho públicament: "e fauc chanssos

per tal q'eu fass'auzir/ vostre bon pretz" [i faig cançons per tal de difondre el

vostre noble mèrit], Castelloza, 109,1 v. 5-6.

L'esperança de satisfer les ànsies amoroses emergeix en les trobairitz de manera

clara i directa, i, en molts casos, elles tenen la iniciativa a expressar els seus

desitjos, animant l'enamorat timorat i incitant-lo a transgredir la norma de

l'espera i de la mesura. I ho van aconseguir amb un llenguatge senzill, de sen-

sualitat menys continguda i d'expressió més lliure, que va defugir l'hermetisme

del trobar clus o el filigranament del trobar ric, que, en els seus col·legues mas-

culins, de vegades emmascarava un desig evidentment eròtic, però que com

hem vist també apareixia clarament en alguns. Aquesta cansó de la comtessa

de Dia expressa amb gran senzillesa un sentiment amorós fogós i apassionat.

46,4. Tres cobles dobles:
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I
"Estat ai en greu cossirier
per un cavallier q'ai agut,
e vuoill sia totz temps saubut
cum eu l'ai amat a sobrier;
ara vei q'ieu sui trahida
car eu non li donei m'amor,
don ai estat en gran error
en lieig e qand sui vestida.

I
He estado en grave cuita
por un caballero que he tenido,
y quiero que para siempre se sepa
cuán excesivamente le he amado.
Ahora veo que he sido traicionada,
porque no le di mi amor;
y por esto he estado en gran congoja
en el lecho y cuando estoy vestida.

II
Ben volria mon cavallier
tener un ser en mos bratz nut
q'el s'en tengra per ereubut
sol q'a lui fezes cosseillier
car plus m'en sui abellida
no fetz Floris de Blanchaflor
eu l'autrei mon cor e m'amor
mon sen, mos huoills e ma vida.

II
Quisiera tener a mi caballero,
una noche, desnudo en mis brazos,
y que él se tuviera por dichoso
sólo con que yo le hiciese de almohada.
Pues estoy más enamorada
que Floris lo estuvo de Blancaflor:
le entrego mi corazón, mi amor,
mi juicio, mis ojos y mi vida.

III
Bels Amics, avinens e bos,
cora·us tenrai en mon poder
e que iagues ab vos un ser
e qe·us des un bais amoros?
Sapchatz, gran talan n'auria
qu·us tengues en luoc del marit,
ab so que m'aguessetz plevit
de far tot so qu'eu volria."

III
Hermoso amigo, amable y bueno:
¿cuándo os tendré en mi poder?
y pudiese dormir con vos una noche
y daros un beso de amor.
Sabed que gran deseo tendría
de teneros en el lugar del marido,
con tal que me hubieseis jurado
hacer cuanto yo quisiera.

Si el bon temps impulsava els trobadors a cantar i a estimar, l'hivern aconse-

gueix que la veu d'Azalais de Porcairagues es trenqui perquè en la seva cançó

al·ludeix a la mort de Raimbaut d'Aurenga (1173), el comte d'Aurenga, amb

qui Azalais intercanviava les seves poesies i es donaven el senhal recíproc de

Joglar. La cansó, doncs, en les estrofes II i VI es converteix en un planh. 43,1.

Sis cobles dobles i una tornada de quatre versos:

I
"Ar em al freg tems vengut
que·l gels e·l neus a la faingna
e·l auçellet estan mut
c'us de chantar non s'afraingna;
e son sec li ram pels plais,
que flors ni foilla no·i nais
ni rossignols non i crida
que la en mai me reissida.

I
Ahora hemos llegado al tiempo frío,
y al hielo, la nieve y el barro,
y los pajarillos están mudos
y ninguno se dispone a cantar;
y en los setos están secas las ramas
sin que de ellas nazca flor ni hoja,
y no gorjea el ruiseñor
que allá por mayo me desvela.

II
Tant ai lo cor deseubut,
per qu'ieu soi a totz estraingna,
e sai que l'on a perdut
molt plus tost que non gasaingna;
e s'ieu faill ab motz verais,
d'Aurenga me moc l'esglais,
per qu'ieu n'estauc esbaida
e pert solatz en partida."

II
Tengo el corazón tan decepcionado
que a todos soy extraña,
y sé que el hombre ha perdido
mucho más que lo que gana;
y si me equivoco con palabras veraces,
el temor me vino de Aurenga,
por lo que estoy sorprendida
y en parte pierdo el solaz.

Els trobadors, inventors d'un llenguatge amorós, van establir en les seves can-

çons un equilibri entre goig i dolor; goig com a estat emocional exultant i ín-

tim que s'irradia a l'exterior. No és freqüent trobar aquest goig en les cansós de

les trobairitz, sinó que la seva absència, la tristesa, s'adverteix per la freqüència

amb què el terme joi o algun dels seus derivats, jauzimen, gaug, jauzir, jauzen,

Azalais de Porcairagues
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i altres que pertanyen al camp semàntic del plaer com alegransa, alegrar, espe-

ransa, solatz, deport, talan, apareixen sempre en un context negatiu, com en

aquesta cobla de Tibors. 440,1:

"Bels dous amics, ben vos puosc en ver dir
qe anc no fo q'eu estes ses desir
pos vos conuc ni·us pris per fin aman;
ni anc no fo q'eu non agues talan,
bels douz amics, q'eu soven no·us veses
ni anc no fo sasons qe m'en pentes;
ni anc no fo, si vos n'anes iratz,
q'eu agues ioi, tro qe fosetz tornatz;
ni anc..."

Bello y buen amigo, bien os puedo decir
que nunca hubo un momento en que no os deseara
desde que os conocí y fuisteis mi leal enamorado;
nunca dejé de desear,
bello y buen amigo, veros con frecuencia,
ni nunca hubo un momento en que me arrepintiera de ello;
y nunca ocurrió, si alguna vez os fuisteis entristecido,
que yo no me alegrara hasta vuestro regreso,
y nunca...

Si els cançoners van recollir alguns textos de les trobairitz, els redactors de

les vides i les razós no es van preocupar gaire d'interpretar les seves cançons

com van fer amb les dels seus col·legues masculins. No van inventar una bella

història per a explicar quines enraonies van fer allunyar l'enamorat de Clara

d'Anduza, ni per què Tibors no va acabar la seva cobla, o en quin moment

Castelloza va robar el guant del seu amic i per què el va tornar. Però, tanmateix,

alguns d'aquests cançoners, A, H, I, K, N, copiats i dibuixats al nord d'Itàlia al

segle XIII, ens descobreixen altres aspectes molt interessants i reveladors entorn

de les trobairitz en les miniatures que les representen.

Totes van vestides amb una túnica llarga fins als peus. Algunes presenten

l'actitud d'estar cantant una cançó, la mà esquerra aixecada, amb el dit índex

dret i la mà dreta estesa, amb la palma oberta, cap a un auditori imaginari.

D'altres porten a la mà una espècie de bastonet o ceptre amb una flor de lis

a l'extrem superior. La comtessa de Dia és una mica diferent de les altres i la

seva representació està d'acord amb l'ideal de bellesa de l'època: jove, prima,

cabells rossos i llargs, túnica vermella i mantell d'ermini, i un falcó a la seva

mà enguantada. Les diademes que recullen els cabells d'algunes, les sanefes

daurades de la vora de les túniques, el bastonet, juntament amb el falcó de

la comtessa de Dia, confirmen la tendència dels miniaturistes a donar relle-

vància a les trobairitz, tant socialment com artísticament, per mitjà d'atributs

iconogràfics significatius. En l'anomenat cançoner de Béziers, còpia tardana del

cançoner I, del final del segle XVII o principi del XVIII, apareixen enganxats

uns gravats acolorits, com cromos, d'Azalais de Porcairagues, la comtessa de

Dia i Castelloza. Els signes de respecte i noblesa que els manuscrits medievals,

en els textos i en els dibuixos, atorgaven a les trobairitz han desaparegut: les

tres porten vestits curts, mitges vermelles, adopten postures grotesques amb

els peus i porten amplis escots. La comtessa de Dia apareix amb els braços en-

laire en actitud de ballar i, aparentment, embarassada (!). A les trobairitz les

han considerades "cortesanes", és a dir, d'una manera completament oposada

al respecte que van rebre dels seus col·legues masculins, dels redactors de les

vides i dels il·luminadors de l'època en la qual elles van viure i van cantar o

de la immediatament posterior.
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4. La lírica dels trouvères francesos

El fenomen trobadoresc no va quedar arraconat en l'àmbit lingüístic i geogrà-

fic de la llengua d'oc sinó que el lèxic, els conceptes i la versificació van ser

adoptats pels trouvères�francesos, els trobadors�galaicoportuguesos, els tro-

badors�catalans, els minnesinger�alemanys i per alguns rimatori del Duecen-

to�italià, i, per mitjà d'ells, van passar a ser patrimoni de la poesia occidental,

en la qual trobem idees, maneres d'expressió i formes comunes l'origen de les

quals té més de vuit-cents anys.

La projecció de la lírica provençal per tot Europa es va iniciar en la segona

meitat del segle XII i, sobrepassant les fronteres lingüístiques romàniques, es

va estendre pel territori germànic fins a Bohèmia. Els contactes personals entre

els trobadors i les corts feudals europees, o per mitjà dels seus mitjancers els

joglars, van ser determinants per a donar a conèixer la nova lírica cortès, que

de seguida va trobar adeptes que la van conrear. A França, al territori de llengua

d'oïl reben el nom de trouvères –calc del provençal trobaire– els poetes que van

recollir aquesta influència, alhora que van dotar les seves cançons de trets

peculiars i renovadors propis del seu àmbit cultural i lingüístic. I, encara que no

va ser del tot determinant, alguns d'aquests trobadors, trouvères i minnesinger,

també van estar units per una altra empresa extraliterària: les croades. En una

etapa que va des de 1150, aproximadament, al 1300, hi va haver entorn de

dos-cents cinquanta trouvères.

4.1. Els impulsors de la lírica cortesa a França

Alguns dels trouvères de la primera generació que va començar a mitjan

segle XII van pertànyer a l'aristocràcia feudal que va considerar l'activitat

poètica com un signe exquisit de cultura, mentre que d'altres van ser

joglars i trobadors professionals, tal com havia ocorregut al sud de Fran-

ça, encara que en un nombre més reduït. Molts d'aquests primers trou-

vères van estar relacionats amb Elionor d'Aquitània, néta del primer tro-

bador Guillem IX, i amb la seva descendència, tant la francesa com

l'anglesa, amb la qual cosa es van teixir unes xarxes en què els escriptors,

novel·listes, poetes i cronistes més importants d'aquesta època van anar

passant d'una cort a una altra d'aquesta família.

Corts estables de gran vitalitat econòmica i cultural i amb menys vinculació a

empreses polítiques i militars. A diferència del sud de França, on l'esplendorosa

activitat trobadoresca es va imposar per sobre de qualsevol altra manifestació

literària, en l'àmbit de la llengua d'oïl la cançó cortesa conviu amb una lírica

de caràcter popular important, com les chansons�de�femme, que, en alguns
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casos, es veurà influïda en temes, vocabulari i adaptacions per la lírica cortesa,

que la revalorarà. I no solament la lírica, al nord, la novel·la, el roman, tindrà

un gran èxit i serà un model per a la narrativa europea.

Les filles d'Elionor�d'Aquitània (c. 1120-1204), que primer va ser reina de

França i després d'Anglaterra, van seguir els passos de la seva mare en voler

reunir en les seves corts novel·listes i trouvères, i van contribuir amb el seu

patrocini al prestigi de la nova lírica cortesa a França. Aelís de Blois va prote-

gir el romancier�Gautier�d'Arras, i la comtessa Maria de Xampanya Chrétien

de�Troyes, escriptor d'importància primordial per a la translatio trobadoresca,

que, després d'una breu estada en la cort anglesa, va escriure en la cort de la

Xampanya la gairebé totalitat dels seus relats, i d'allà va passar a la cort de Felip

d'Alsàcia, comte de Flandes, per redactar el Conte del Grial. Chrétien també va

compondre poemes excel·lents, encara que la immortalitat dels seus romans

en va eclipsar el mèrit com a poeta.

Un altre trouvère que procedia de la noblesa de la Xampanya va ser Gace�Bru-

lé, que també va ser a Anglaterra en la cort de Godofred, comte de Bretanya,

un altre fill d'Elionor d'Aquitània. Al seu torn, Enric de Xampanya, marit de

Maria, va protegir Guiot�de�Provins, que va estar en la cort de Ricard Cor

de Lleó i en la de Barcelona dels reis de la Corona d'Aragó. Més al nord, a la

Picardia i l'Artois, Elisabeth de Vermendois, cosina de Maria de Xampanya i

casada amb Felip de Flandes, va acollir Huon d'Oisy, gendre d'Aelís de Blois,

autor del Tornoiement des dames, torneig al·legòric entre reines i nobles dames

i una cançó de croada satírica, de manera que la nova lírica cortesa va arribar

als confins més septentrionals del domini d'oïl. Aquest trouvère va influir en

el seu parent Conon de Béthune, de la família dels comtes d'Artois, que cap a

1178 va estar a París cantant davant de la cort reial de França. També van ser

picards i es van relacionar amb Gace Brulé el noble Blondel de Nesle, autor de

vint-i-tres cançons, el cavaller Gautier de Dargies, autor de disset, i el Châte-

laine de Coucy, qui una llegenda va fer protagonista d'una de les històries del

"cor menjat." Ricard Cor de Lleó (1157-1199), un altre fill d'Elionor i Enric II

Plantagenet, que va ser rei d'Anglaterra, va compondre en llengua d'oc i d'oïl

una cançó en què demanava als seus vassalls de tots dos costats del canal de

la Mànega que el rescatessin de la presó.

I
"Ja nuls hom pres non dir sa razon
adrechement, si com hom dolens no;
per conort deu hom faire canson.
Pro n'ay d'amis, mas paure son li don;
ancta lur es si, per ma rezenson,
soi sai dos yvers pris.

I
"Ja nus hons pris ne dira sa raison
adroitement, s'ensi com dolans non
mais par confort puet il faire chançon.
Mout ai d'amis, mais povre sont li don;
honte en avront, se per ma reançon
mas sui je des deux yvers pris!

II
Or sapchon ben miey hom e miey baron,
angles, norman, peytavin e gascon,
qu'ieu non ay ja si paurc compagnon
qu'ieu laissasse, per aver, en preison.
Non hoc dic mia per nulla retraison,
mas anqcar soi ie pres."

II
Ce sevent bien mi honme et mi baron,
englois, normant, poitevin et gascon,
que je n'avoie si povre compaignon,
cui je laisse por avoir en prison,
Je nel die pas por nule retraçon,
mais encor sui je pris."

William IX d'Aquitània
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I
Nunca un hombre que esté preso dirá nada
convenientemente, sino como hombre dolorido;
mas como consuelo puede hacer una canción.
Tengo muchos amigos, pero pobres son los dones;
vergüenza para ellos si a causa de mi rescate
sigo dos inviernos preso.

II
Sépanlo bien mis hombres y mis nobles
ingleses, normandos, pictavinos y gascones,
que yo no tengo un compañero tan pobre
a quien dejase, por dinero, en prisión.
Y no lo digo como reproche
sino porque aún estoy preso.

Segueixen quatre estrofes més i dues tornades.

Tot aquest panorama literari i genealògic mostra que des de la segona meitat

del segle XII les corts dels descendents d'Elionor d'Aquitània tenen els mateixos

interessos i gustos literaris i rivalitzen per protegir els escriptors, tant si són

nobles com clercs o joglars. Atès que la reina Elionor va tenir dotze fills que van

viure arreu de tota Europa, des de Tolosa a Sicília, des de Londres a Castella

i a les vores del Rin aniran passant trobadors i novel·listes, com també les

històries i els manuscrits. S'escriu o es canta tant en llengua d'oïl com d'oc i

tots entenen el roman o la cansó.

4.2. Gèneres i tècnica literària

La precocitat de la recepció i l'afinitat lingüística expliquen l'apropiació total

del codi poètic occità per part dels trouvères, no com a imitació servil sinó com

el reflex natural de sentir-se partícips en una civilització comuna. Van com-

pondre en els mateixos gèneres que els provençals, i també des d'una època

molt primerenca, els de caràcter popularitzant, com la ballade, el rondeau o

el virelai. Quant a la doctrina de l'amor cortès, expressada en el grand�chant

courtois, la cansó, va continuar amb el codi de conceptes i lèxic de la fin'amor,

és a dir, de l'amor com a servei a la senyora revestida d'autoritat feudal.

En l'exordi, els trouvères van conservar el tema primaveral o el del poeta que

segueix els dictats del cor en compondre; el lloc de la trobada amorosa també

serà a la chambre o vergier, com també el temor del poeta a les murmuracions

dels losangiers, l'exaltació del joi que alterna amb el lament per l'amor no cor-

respost, pel qual el poeta enamorat es dol de la duresa d'aquesta dama "sense

pietat". Malgrat continuar repetint aquests temes ja tan gastats, els trouvères

van multiplicar les variacions respecte als sentiments i les emocions.

Grand chant courtois

L'expressió grand chant cour-
tois procedeix de la rúbrica del
cançoner I (Òxford, Bodleiana,
Douce 308) del principi del se-
gle XIV davant de la secció de
lírica amorosa en francès del
manuscrit.



© FUOC • PID_00154834 80 Lírica

Les diferències més rellevants o innovacions que es poden observar res-

pecte als models provençals són dues: el procés�d'abstracció�de�l'Amor

com a força moral, principi ideològic i font de vida o de mort més que

com a sentiment o passió; i la inclusió�de�l'element�cavalleresc, pro-

cedent de l'èpica i de l'esperit bel·licós de la societat del nord de França,

que exalta el valor –en el sentit de valentia–, menysprea el sofriment i

no tem la mort. El trobador es compromet en la defensa de les causes

nobles i en la generositat, per tal de fer-se més agradable a la dama. La

relació entre la proesa i el sentiment amorós tindrà tanta força literària

que en el roman courtois, les gestes cavalleresques i les aventures més

arriscades o misterioses seran el camí per a arribar a la dama.

"El valor dels homes suscita habitualment l'amor de les dones i les manté desitjoses
d'amar".

Andrés el Capellán, De arte honeste amandi. Tractat sobre l'amor, escrit cap a 1180, en la
cort de Maria de Xampanya.

En les composicions d'alguns trouvères també van abundar els elements de ca-

ràcter culte extrets de bestiaris i lapidaris, com també les al·legories, els pensa-

ments filosòfics i les al·lusions a obres literàries clàssiques i de la seva època.

Tot això d'acord amb el que s'ha anomenat l'"humanisme del segle XII".

Les característiques particulars d'aquestes primeres corts del nord-est francès

que van impulsar la lírica expliquen la reducció o l'absència total dels gèneres

que tractaven de temes actuals o circumstancials. Desapareix gairebé per com-

plet el planh, mentre que el sirventès no pren cap tema historicopolític sinó

que oscil·la entre la cançó religiosa i la moralitzant. Al contrari, la cançó de

croada desbanca en nombre les compostes en occità.

El ressò poètic de les croades, l'esdeveniment militar, religiós i social

més important de l'edat mitjana, van ser les cançons�de�croada, que

van aconseguir plasmar les emocions individuals i col·lectives provoca-

des per les expedicions successives que van emprendre les potències de

l'occident europeu durant els segles XII i XIII. Es van compondre en totes

les llengües vulgars i els seus estils són molt diferents.
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Algunes tenen un aire de propaganda o de sermó per a animar els cristians a

prendre la creu i anar a combatre els pagans que s'havien apoderat dels Llocs

Sants, i podrien haver estat compostes per monjos o joglars anònims, com

s'aprecia en aquesta, amb refrain, que podria estar relacionada amb la segona

croada de l'any 1146, ja que al·ludeix al rei de França Lluís VII, que hi va

participar juntament amb la seva esposa Elionor d'Aquitània:

"Chevalier, mult estes guariz,
quant Deu a vus fait sa clamor
des Turs e des Amoraviz,
ki Ii unt fait tels deshenors.
Cher a tort unt ses fleuz saisiz;
bien en devums aveir dolor,
cher la fad Deu primes servi
e reconuu pur segnuur

Caballeros, seréis salvados
pues Dios os ha hecho juzgar
a los turcos y los almorávides
que le han deshonrado tanto.
Injustamente han tomado sus flores;
debemos tener dolor
pues fue el primero en servir a Dios
y reconocido como Señor.

Ki ore irat od Loovis,
ja mar d'enfern avrat pouur,
char s'alme en iert en pareïs
od les angles nostre Segnor."

Quien irá con Luis ahora
no temerá nunca al infierno
pues su alma estará en el Paraíso
con los ángeles de Nuestro Señor.

Croades

Potser va ser el trouvère Guiot de Dijon el que va compondre una cançó de

croada de veu femenina en què en la tornada, que podria procedir d'una cançó

popular, la jove demana a Déu que protegeixi el pelegrí, de manera que podem

veure un cas més de barreja de gèneres en compondre's com a cançó de dona:

"Dex, quant crierent Outrée!,
Sire, aidiés au pelerin
por cui sui espoentee,
car felon sunt Sarrazin."

¡Dios mío!, cuando griten: "Adelante",
Señor, ayudad al peregrino
por el que estoy muy asustada,
pues los sarracenos son muy traidores.

Al contrari, altres cançons de croada són cançons d'amor en les quals el poe-

ta-croat expressa sentiments contradictoris: exaltació religiosa i militar, desig

d'aventures a terres llunyanes i de botí, però també tristesa per la separació dels

éssers estimats i de la terra natal, por dels perills del llarg viatge i de la terrible

i cruenta guerra, tement una tornada difícil i incerta. Conon de Béthune és un

clar exemple d'aquesta evolució envers la cançó d'amor de la cançó de croada.

També el gènere dialogat del jeu-parti va fer fortuna entre els trouvères, sobre-

tot en una etapa posterior, en què certs burgesos i joglars van establir debats a

distància amb trobadors circumstancials d'origen noble, com Tibaut de Xam-

panya o Carles I d'Anjou, com a joc literari.

Vegeu també

Sobre els gèneres, podeu veu-
re l'apartat 2.

Alhora que els trouvères es van interessant per la cançó cortesa, paral·lelament

no es deixen de compondre obres en els gèneres popularitzants, tant en la te-

màtica com en la forma. Ja hem dit que en l'àmbit de llengua d'oïl mai no es

van deixar de conrear amb àmplia varietat de temes i de composicions chan-

sons de femme de tot tipus i pastorel·les. La pastorel·la considerada clàssica, que

narra la trobada del poeta amb una pastora a ple camp i després de la proposta

de seducció, que la pastora rebutja, s'inicia un diàleg al terme del qual només

hi ha dues solucions possibles, és a dir, la jove cedeix al festeig del seductor o

aquest desisteix del propòsit davant de la resistència de la pastora o davant de

Vegeu també

Sobre els gèneres, recordeu
que s'han vist en l'apartat 2
d'aquest mòdul.
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les amenaces del pare, germans o amic de la jove; i en la pastorel·la conside-

rada objectiva, el poeta, testimoni ocular o narrador, descriu una escena cam-

pestre idíl·lica amb pastors i pastores que juguen, canten, ballen o estableixen

diàlegs amorosos segons el registre cortès.

"Hyer matin, a l'enjornée,
toute m'enblëure
chevauchoit aval la prée
querant aventure;
une pucele ai trovée,
gente de feiture,
mes des tant me desagree
qe de moi n'ot cure.
Douz ot ris
et simple vis,
vers les euz et bien assis;
seule estoit
et si notoit:
O, o, o, o, o, o,
dorenlot
si chantot,
molt li avenoit,
O, o, o, o,
et a chascun mot
souvent regretot
sa compaignete Marot."

Ayer por la mañana, al amanecer,
a buen paso
cabalgaba pradera abajo
buscando una aventura;
encontré una doncella
de muy buena facha
pero mucho me desagradó
pues no se fijó en mí.
Su sonrisa era dulce
y el rostro sencillo,
ojos verdes y bien situados;
estaba sola
y así cantaba:
O, o, o, o, o, o,
Dorenlot
así cantaba
pues le gustaba mucho,
o, o, o, o,
y con cada palabra
no dejaba de añorar
a su amiguito Marot.

"El habla francesa es más adecuada para hacer romances, retroenchas y pastorelas, pero
la del sermón es mejor para hacer «versos», canciones y sirventeses".

Ramon Vidal de Besalú, Razós de trobar.

Aquest criteri d'ordre estètic del preceptista català confirma l'existència d'una

tradició al nord de França que sent predilecció pels gèneres liriconarratius

o liricodramàtics que, en aquest últim cas, portarà a la teatralització de les

pastorel·les, com va ser el cas de Robin et Marion, d'Adam de la Halle, en què

l'element líric es resol en acció escènica i coreogràfica.

4.3. La primera generació de trouvères

De Chrétien de Troyes (...1160-1190...) només sabem el que ell ens diu en els

pròlegs de les seves novel·les, encara que només parla sobre la seva activitat

literària. Chrétien va ser novel·lista, traductor i també trouvère. En una de les

seves dues cançons, D'amors qui m'a tolu a moi, tracta del tema tristanià, que va

ser la seva obsessió i que ja havia estat objecte de polèmica literària entre dos

trobadors contemporanis seus: Bernat de Ventadorn i Raimbaut d'Aurenga.

En la cançó esmentada, Chrétien es lamenta de la duresa de la seva dama i

s'adhereix a alguns trobadors en rebutjar el filtre i l'amor fatal que "va enveri-

nar" Tristany en comptes d'escollir un amor que portés a la perfecció de tots

dos enamorats.

Vegeu també

Podeu aprendre més sobre
aquesta disputa literària en
l'apartat 3 d'aquest mòdul.
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"Onques du brevage ne bui
dont Tristan fu enpoisonnez;
mes plus me fet amer que lui
fins cuers et bone volentez.
Bien en doit estre miens li grez,
qu'ains de rien esforciez n'en fui.
fors de tant que mes iauz en crui
par cui sui en la voie entrez
dont ja n'istrai, n'ains n'i recrui."

Nunca bebí de la bebida
con la que Tristán fue envenenado,
pero más que él me hace amar
leal corazón y buena voluntad.
Bien debe ser para mí el mérito
pues nunca fui forzado por nada,
salvo que sólo creí a mis ojos
por los que entré en el camino
del que ya no saldré y no renunciaré.

El xampanyès Gace Brulé (c. 1165-1212...) és considerat el trouvère més "clàs-

sic", ja que va continuar la poètica provençal amb més fidelitat que els altres.

El seu jo poètic és el de l'estricte amant cortès i servidor de la seva dama, en

un ambient d'intemporalitat i malenconia. La seva versificació és cuidada i

harmoniosa, dins del trobar leu i sense rimes difícils, amb els contrastos tí-

pics d'alegria/tristesa, esperança/desesperança, vida/mort. La comtessa Maria

de Xampanya el va animar a compondre determinades cançons: "Mais la com-

tesse de Brie, / cui comant je n' os veer, m' a comandé a chanter" [La comtes-

sa de Brie, les ordres de la qual no m'atreveixo a rebutjar, m'ha demanat que

canti...]. Les seves cinquanta-set composicions van haver de ser molt famoses,

ja que els seus contemporanis les citen inserides en romans, entre ells el Gui-

llaume de Dole de Jean Renart, i les omplen d'elogis. Quan va estar a la cort

anglesa de Godofred de Bretanya va plasmar en una cançó la nostàlgia pel seu

país amb una ressonància rudeliana evident.

I
"Les oiseillons de mon païs
ai oïs en Bretaigne.
A lor chant m'est il bien avis
q'en la douce Champaigne
les oï jadis,
se n'i ai mespris.
Il m'ont en si dolz panser mis
k'a chanson faire me sui pris
tant que je parataigne
ceu q'Amors m'a lonc tens promis.

I
Los pajarillos de mi tierra
he oído en Bretaña.
Por su canto me pareció
que en Champaña, la dulce,
los oí antaño,
si no me equivoco.
Me han sumergido en tan dulce pensamiento
que he empezado a componer una canción
hasta que logre conseguir
lo que Amor me ha prometido tanto tiempo.

II
De longue atente m'esbahis
senz ce que je m'en plaigne.
Ce mout le jeu et le ris,
que nus q'Amors destrangne
n'est d'el ententis.
Mon cors et mons vis
truis si mainte foiz entrepris
qu'un fol samblant i ai apris.
Ki q'en Amors mespregne,
ainc, certes, plus ne li mesfis."

II
La larga espera me tiene aturdido
sin dolerme por ello.
Me priva del gozo y de la alegría
pues ninguno a quien Amor atormenta
se preocupa de otra cosa.
Mi cuerpo y mi rostro
están tantas veces absortos
que he adquirido el aspecto de un loco.
Quien quiera que desprecie el Amor,
yo, en verdad, nunca lo hice.

Segueixen tres estrofes més.
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Conon de Béthune (h. 1150-1219 o 1220) va ser un noble, descendent dels

antics comtes d'Artois, que va tenir un paper important en la transmissió i

adaptació de la lírica provençal per mitjà de la seva relació amb el trobador

Bertran de Born, que es dirigia a ell amb el senhal Mon Isembart, i del qual

va prendre estructures mètriques en tres de les seves cançons. Conon va par-

ticipar en la tercera croada, 1189-1191, que va reunir Felip August de França,

Ricard Cor de Lleó i Frederic I Barbaroja, i va viatjar diverses vegades més a

Constantinoble com a delegat dels croats davant de l'emperador en missions

parlamentàries. Va compondre unes deu cançons. Algunes, de manera excep-

cional tractant-se d'un trouvère, reprodueixen el to violent i sarcàstic dels tro-

badors Guillem d'Aquitània, Raimbaut d'Aurenga i Bertran de Born, que bar-

rejaven els sentiments amorosos amb els interessos dels homes d'armes.

De les vint-i-nou cançons de croada franceses, una de les primeres que es pot

datar és la de Conon de Béthune, que va participar en la tercera, com ja s'ha

dit, i la melodia de la qual s'ha conservat. A Ahi, amors com dure departie, des-

prés de l'exordi de to cortès, fa propaganda de la croada amb els arguments

tradicionals: la glòria eterna està assegurada als que participin en l'expedició,

com també la fama i les riqueses si sobreviu i, al contrari, els que no hi vagin

hauran d'afrontar una gran vergonya i els exempts hauran de contribuir eco-

nòmicament. El poeta insisteix que el valor vertader s'ha de demostrar en els

fets militars i no en tornejos o amb paraules. L'última estrofa torna a prendre

el to amorós de la primera en al·ludir a "la millor del món" en qui pensarà

durant l'expedició.

I
"Ahi! Amors, com dure departie
me convenra faire de la millor
ki onquest fust amee ne servie!
Dieus me ramaint a li par sa douçour,
si voirement con j'en part a dolor!
Las! k'ai je dit? Ja ne m'en part je mie!
Se li cors va servir Nostre Signor,
mes cuers remaint del tot en sa baillie.

I
¡Ay! Amor, ¡qué dura separación
tendré que hacer de la mejor [dama]
que jamás fue amada ni servida!
Dios me devuelva a ella por su dulzura,
tan ciertamente como que me voy con dolor.
¡Ay! ¿Qué he dicho? No me voy en absoluto:
si el cuerpo va a servir a nuestro Señor,
el corazón queda, del todo, en su poder [de ella].

II
Por li m'en vois sospirant en Surie,
car je ne doi faillir mon Creator.
Ki li faura a cest besoig d'aïe,
saiciés ke il li faura a grignor;
et saicent bien li grant et li menor
ke la doit on faire chevallerie
ou on conquiert Paradis et honor
et pris et los et l'amor de s'amie.

II
Por ella me voy, suspirando, a Siria,
pues no debo fallar a mi Creador.
A quien le abandone en esta necesidad,
sabed, que Él lo abandonará en otra mayor;
y bien saben los nobles y los pobres
que allí se deben realizar hazañas,
pues se conquista el Paraíso y los feudos,
el premio y la fama y el amor de la amiga.

III
Dieus est assis en son saint iretaige;
ore i parra con cil le socorront
cui il jeta de la prison ombraje,
quant il fu mis ens la crois ke turc ont.
Honi soient tot chil ki remanront,
s'il n'ont poverte ou viellece ou malaige!
Et cil ki sain et jone et riche sont
ne povent pas demorer sans hontaige.

III
Dios está asediado en Tierra Santa;
ahora se verá cómo le socorren aquellos
a quienes Él sacó de la sombría prisión
cuando murió en la cruz que tienen los turcos.
Sean afrentados todos los se queden
si es que no tienen pobreza, vejez o enfermedad
y los que están sanos y son jóvenes y ricos
no pueden quedarse sin ser criticados.

Conon de Béthune
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IV
Tot li clergié et li home d'eaige
qui ens ausmogne et ens biens fais manront
partiront tot a cest pelerinaige,
et les dames ki chastement vivront
et loiauté feront ceaus ki iront;
et s' eles font par mal consel folaige,
a lasques gens mauvaises le feront,
car tot li boin iront en cest voiaige.

IV
Toda la clerecía y los hombres de edad
que se queden para dar limosnas y buenas obras
también participarán en esta peregrinación,
y las damas que vivan castamente,
serán leales a los que vayan allí;
y si por un mal consejo se portan con insensatez,
las harán con gentes cobardes y malas,
pues todos los buenos irán en este viaje.

V
Ki chi ne velt avoir vie anuieuse
si voist por Dieu morir liés et joieus,
car cele mors est douce et savereuse
dont ont conquiert le resne presieus,
ne ja de mort n'en i morra uns sels,
ains naistront tot en vie glorïeuse;
et saiciés bien, ki ne fus! amereus,
mout fust la voie et boine et deliteuse.

V
Quien no quiera tener aquí vida angustiosa,
vaya a morir por Dios, alegre y gozoso,
pues esa muerte es sabrosa y dulce,
y con ella se conquista el apreciado Reino.
Y no morirá, al morir, ni uno solo,
antes bien, todos nacerán a la vida gloriosa;
y sabed que para quien no esté enamorado,
será el camino muy bueno y agradable.

VI
Dieus! tant avons esté preus par huiseuse,
or i parra ki a certes iert preus;
s'irons vengier la honte dolereuse
dont chascuns doit estre iriés et honteus;
car a no tans es! perdus li sains lieus
ou Dieus soffri por nos mort angoisseuse.
S'or i laissons nos anemis morteus,
a tos jors mais iert no vie honteuse.

VI
¡Dios! ¡Hemos sido tan valientes en tiempo de ocio!
Ahora se verá quién es ciertamente valeroso,
cuando vayamos a vengar la dolorosa afrenta
por la que cada uno debe sentirse triste y avergonzado;
pues en nuestro tiempo se ha perdido el Santo Lugar
donde Dios sufrió por nosotros muerte angustiosa.
Si ahora dejamos allí a nuestros enemigos mortales,
nuestra vida será vergonzosa para siempre.

VII
Las! je m'en vais plorant des ieus du front
la u Dieus vuet amender mon corage;
et sachiez bien qu'a la meillour du mont
penserai plus que ne di au voiage."

VII
¡Ay! Me voy, llorando de los ojos de la frente,
allí donde Dios quiere poner a prueba mi valor;
y sabed bien que en la mejor del mundo
pensaré más de lo que pienso en el viaje.

El pas d'aquest trobador per la cort del rei de França li va donar ocasió a com-

pondre una cançó, aquesta vegada d'enuig i retret, pels riures que va provocar

el seu accent picard al rei Felip August mateix, a la seva mare la reina Adela i

a la comtessa Maria de Xampanya. L'inici aparenta una chanson d'amour con-

vencional i intemporal per a passar a l'anècdota concreta, un apunt autobio-

gràfic en què ell és el protagonista, juntament amb la família reial, en un mo-

ment en què en la cort de París es parlava el francienne, el dialecte d'oïl de l'Illa

de França (Île de France) que va desbancar els altres gal·loromànics. Conon

lamenta que es valori més el seu accent i els seus girs picards que la poesia i art

de les seves cançons. En l'última estrofa torna abruptament a la cançó d'amor,

i, com si s'adonés que ha de pagar tribut a la poesia cortesa, es refereix a la

comtessa de Xampanya, a qui tantes cançons havia dedicat amb expressions

d'amor, perquè representa no solament la senyora del trobador, sinó també

la cultura i la intel·ligència. Un altre xampanyès, Chrétien de Troyes, havia

elogiat en el seu roman El cavaller de la carreta les dames de la cort d'Artús de

Bretanya que "bien parlant an langue françoise" [que parlaven bé en llengua

francesa], v. 40. Amb això l'escriptor destacava la supremacia política i cultural

del dialecte francià, el futur francès.
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I
"Mout me semont Amors ke je m'envoise,
quant je plus doi de chanter estre cois;
mais j'ai plus talent ke me coise,
por çou s'ai mis mon chanter en defois;
mon langaige ont blasmé li François
et mes chançons, oiant les Champenois,
et la Contesse encoir, dont plus me poise.

I
Mucho me invita Amor a que me alegre
cuando más debo contenerme de cantar;
y como tengo gran deseo de callarme
me he prohibido el canto.
Los franceses han denostado mi lenguaje
y mis canciones ante los champañeses
y la condesa, lo que aún me disgusta más.

II
La Roïne ine n'a pas fait ke cortoise,
ki me reprist, ele et ses fieus, li Rois.
Encor ne soit ma parole franchoise,
si la puet on bien entendre en franchois;
ne chil ne sont bien apris ne cortois,
s'il m'on repris, si j'ai dit mos d'Artois,
car je ne fui pas norris a Pontoise.

II
La reina no se ha comportado con cortesía
al reprenderme, ella y su hijo, el rey.
Y aunque mis palabras no sean francesas,
bien se pueden entender en francés;
y tampoco son bien educados ni corteses
quienes me han reprendido por decir palabras
de Artois, pues yo no fui criado en Pontoise.

III
Dieus! ke ferai? Dirai li mon coraige?
Li irai je dont s'amor demander?
Oïl, par Dieu ! car tel sont li usaige,
c'on n'i puet mais, san demant, riens trover;
et se jo sui outraigeus del trover,
se n'en doit pas ma Dame a moi irer,
mais vers Amors, ki me font dire outraige."

III
¡Dios mío! ¿qué haré? ¿le abriré mi corazón?
¿Iré a pedirle su amor?
¡Sí, por Dios!, pues tales son las costumbres:
no se puede encontrar nada sin pedirlo;
y si yo, al cantar, soy temerario,
mi Señora no debe enfadarse conmigo,
sino con Amor que me impulsa a decir palabras excesivas.

El trouvère conegut com el Castellà�de�Coucy1 (...1186-1203) va participar en

la tercera croada i va morir en la quarta. La novel·la francesa en vers Le Roman

du Castelain de Coucy et de la dame de Fayel (escrita entre 1280 i 1285 per un

tal Jakemés) explica la biografia molt poc verídica d'aquest gran poeta i a les

escasses notícies fidedignes va afegir múltiples peripècies de tot tipus, barre-

jant-les amb situacions i expressions sentimentals extretes del seu cançoner.

El més interessant i de més transcendència literària és que el fa protagonista

d'una altra versió de la llegenda del "cor menjat", com li va passar al troba-

dor català Guillem de Cabestany. Un marit gelós per venjar-se de la seva dona

adúltera mata l'amant d'aquesta, li extreu el cor, el fa cuinar i el dóna a men-

jar a l'esposa. Després que el marit li revela en què consistia aquella deliciosa

menja la dona mor. En la biografia del trouvère la tràgica història se suavitza:

el Castellà no mor a les mans del marit, sinó que durant la croada, greument

ferit per una fletxa enverinada, s'embarca per tornar amb la seva estimada, la

senyora de Fayel. La malaltia s'agreuja durant la travessia i el Castellà fa pro-

metre al seu servent que de seguida que mori li extraurà el cor, l'embalsamarà

i el portarà a l'estimada. En donar-l'hi a menjar el seu marit i explicar-li en

què consistia la menja, ella mor d'inanició. Es creu que si es va atribuir al

Châtelain de Coucy aquesta llegenda és perquè les seves cançons són plenes

d'imatges del cor, considerat com una entitat dotada de vida pròpia que, de

vegades, va cap a la dona estimada i es refugia en ella: "Ele a mon cuer, que

ja n'en qier oster" [Ella té el meu cor que no vol allunyar-se d'allà]. Les relaci-

ons d'intertextualitat entre els seus poemes i els de Bernat de Ventadorn han

estat assenyalades amb freqüència. El primer vers o incipit de la cançó que ve a

continuació, així com la resta de l'estrofa, és un clar ressò de la del rossinholet

salvatge (70,23) del trobador llemosí; i la resta del poema és un encadenament

de temes ventadornians i de la tradició de la cansó provençal.

(1)Possiblement es tracta de Guy
de Ponceaux.
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I
"La douce voiz du louseignol sauvage
qu'oi nuit et jour cointoier et tentir
m' adoucist si le cuer et rassouage
qu'or ai talent que chant pour esbaudir;
bien doi chanter puis qu'il vient a plaisir
cele qui j'ai fait de cuer lige homage;
si doi avoir grant joie en mon corage,
s'ele me veut a son oez retenír.

I
La dulce voz del ruiseñor silvestre,
que noche y día oigo gorjear y piar,
me endulza y alivia tanto el corazón
que tengo ahora deseo de cantar de gozo.
Bien debo cantar pues le es agradable
a aquella de quien de corazón me he hecho vasallo;
y debo tener una gran alegría en mi interior
si ella me quiere retener para sí.

I
"La doussa votz ai auzida
del rossinholet sauvatge
et es m' ins el cor salhida
si que tot lo cosirer
e·ls mals traihz qu'amors me dona,
m'adoussa e m'asazona;
et auria·m be mester
l'autrui jois al meu damnatge.

  B. de Ventadorn

II
Onques vers li n'eu faus cuer ne volage,
si m'en devroit pour tant mieuz avenir
ainz l'aim et serf et aour par usage,
maiz ne li os mon pensé descouvrir,
quar sa biautez me fait tant esbahir
que je ne sai devant li nul language;
nis reguarder n'os son simple visage,
tant en redout mes ieuz a departir.

II
Nunca tuve contra ella corazón falso y cambiante,
–por eso debería irme mucho mejor–,
sino que la amo, la sirvo y la adoro siempre,
pero no oso descubrirle mis pensamientos
pues su belleza hace que me turbe tanto
que ante ella no conozco ninguna lengua;
ni siquiera oso mirar su simple rostro,
pues temo por mis ojos cuando los separe.

III
Tant ai en li ferm assis mon corage
qu'ailleurs ne pens, et Diex m'en lait joïr!
C'onques Tristanz, qui but le beverage,
pluz loiaument n'ama sanz repentir;
quar g'i met tout, cuer et cors et desir,
force et pooir, ne sai se faiz folage;
encor me dout qu'en trestout mon eage
ne puisse assez li et s'amour servir.

III
Tengo mi sentimiento tan firmemente asentado en ella
que no pienso en otra cosa, ¡que Dios me deje gozar!
Nunca Tristán, que bebió el filtro,
amó con más lealtad sin arrepentirse;
pues pongo todo (en amarla), corazón, cuerpo y deseo,
fuerza y poder, y no sé si hago una locura;
y temo que en toda mi vida
pueda servirla bastante a ella y a su amor.

IV
Je ne di pas que je face folage,
nis se pour li me devoie morir,
qu'el mont ne truis tant bele ne si sage,
ne nule rienz n'est tant a mon desir;
mout aim mes ieuz qui me firent choisir;
lors que la vi, li laissai en hostage
mon cuer, qui puiz i a fait lonc estage,
ne ja nul jour ne l'en quier departir.

IV
No digo que esto sea una locura,
aunque por ella debiera morir,
pues en el mundo no hallo otra tan bella y discreta,
ni ninguna otra me resulta tan agradable;
mucho amo a mis ojos que me la hicieron escoger;
y desde que la vi, le dejé como rehén
mi corazón, que desde entonces ha hecho larga estancia,
y ya no quiere marcharse nunca.

V
Chançon, va t'en pour faire mon message
la u je n'os trestourner ne guenchir,
quar tant redout la fole gent ombrage
qui devinent, ainz qu'il puist avenír,
les bienz d'amours (Diex les puist maleir!):
a maint amant ont fait ire et damage;
maiz j'ai de ce mout cruel avantage
qu'il les m'estuet seu! mon pois obeïr."

V
Canción, ve a llevar mi mensaje
allí donde yo no oso ir ni comparecer,
pues tanto temo a la malvada gente sombría
que adivinan, antes de que lleguen,
los bienes de amor –¡Que Dios los maldiga!–
Han causado tristeza y daño a muchos amantes;
y esto es para mí una gran desgracia,
pues contra mi deseo debo obedecer.
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4.4. La segona generació de trouvères

Al començament del segle XIII, la lírica de contingut cortès sembla experimen-

tar una certa decadència, ja que els autors continuen monòtonament amb els

ja antics temes. A partir de la segona dècada del mateix segle, hi ha una re-

novació total en la poesia en la qual sobresurten el rei de Navarra Teobald I,

conegut com a poeta amb el nom de Thibaut�de�Xampanya, i Colin�Musset,

trouvère que es considera joglar, tots dos amb un art poètic molt diferent.

Thibaut de Xampanya és considerat un dels millors representants de la lírica

cortesa francesa. Besnét d'Elionor d'Aquitània, va ser comte de Xampanya i

de Brie i rei de Navarra des de 1234, va participar en la croada de 1239, va

peregrinar a Roma el 1245 i va morir a Pamplona el 1253. La perfecció tècni-

ca i musical, juntament amb la seva gran cultura, impregnen el seu cançoner

compost per trenta-sis cançons d'amor, una quinzena de debats o jeux-partis,

dues pastorel·les, algunes cançons de croada i altres composicions d'inspiració

religiosa. Thibaut va enriquir i va renovar la poesia cortesa amb les seves com-

paracions, al·legories i imatges llibresques noves. Temes ovidians –alguns, com

el de Narcís i la font que ja els havia utilitzat Bernat de Ventadorn en la seva

cançó de la lauzeta–, al·lusions a personatges de novel·les franceses de gran ac-

tualitat en aquell moment, com Píram i Tisbe, Tristany, Merlí, ecos procedents

de les obres de Chrétien de Troyes, de llegendes clàssiques com la de Jasó i el

velló d'or, com també mencions a herois èpics com Rotllà i Oliver. Tot això

no és obstacle per a aportar certa profunditat als sentiments que expressa en

les seves cançons de manera innovadora, ja que aquests no es concentren en

una estrofa, sinó que la narració amorosa es desenvolupa al llarg del poema.

Això es pot il·lustrar perfectament en la seva cançó Ausi conme unicorne sui,

construïda sobre una sèrie d'esbossos literaris sòlidament encadenats d'una es-

trofa a l'altra.

Teobald I de Navarra

En algunes cançons de Thibaut apareixen imatges procedents dels bestiaris

en les quals compara l'enamorat o es compara ell amb l'au fènix, el cérvol, el

pelicà, el cigne o l'unicorn. Des de Plini l'unicorn apareix en la literatura com

un animal esquerp i solitari semblant a un cavall, però amb una espectacular

banya retorçada entre els ulls. Es deia que posseir aquella banya donava sort

i que triturada i diluïda tenia propietats curatives gairebé màgiques. L'animal,

que era veloç, astut i àgil, només es podia caçar si se li apareixia al davant una

donzella verge; llavors s'aturava, recolzava el cap en els seus genolls i s'adormia,

la qual cosa aprofitaven els caçadors per a capturar-lo. En la cançó següent

Thibaut comença amb la narració de la llegenda que compara amb la seva

situació amorosa, i en la segona estrofa apareix el tema literari de la "presó

d'amor" en la qual ha quedat tancat el poeta entre uns pilars que són una

al·legoria dels seus sentiments.

Bestiari
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I
"Ausi conme unicorne sui
qui s'esbahist en regardant,
quant la pucele va mirant.
Tant est liee de son enui,
pasmee chiet en son giron;
lors l'ocit on en traïson.
Et moi ont mort d'autel semblant
Amors et ma dame, por voir:
mon cuer ont, n'en puis point ravoir.

I
Tal como el unicornio soy
que se espanta viendo
que la doncella lo mira.
Está tan trabado por su asombro
que cae desvanecido en su regazo;
entonces lo matan a traición.
Y a mí me han matado de la misma manera
Amor y mi señora, en verdad;
tienen mi corazón y no lo puedo rescatar.

II
Dame, quant devant vous fui
et je vous vi premierement,
mes cuers aloit si tressaillant
qu'il vous remest, quant je m'en mui.
Lors fu menez sanz raençon
en la douce chartre en prison
dont li pilier sont de talent
et li huis sont de bieau veoir
et li anel de bon espoir.
[...]

II
Señora, cuando estuve ante vos
y os vi por primera vez,
mi corazón se sobresaltó tanto
que se quedó con vos, cuando me fui.
Entonces fue llevado sin rescate
a la dulce cárcel, prisionero,
cuyos pilares son de voluntad,
las puertas de hermosa mirada
y las argollas de buena esperanza.
[...]

V
Dame, je ne dout mès riens plus
que tant que faille a vous amer.
Tant ai apris a endurer
que je sui vostres tout par us;
et se il vous en pesoit bien,
ne m'en puis le partir pour rien
que je n'aie le remenbrer
et que mes cuers ne soit adès
en la prison et de moi près.

V
Señora, a nada temo más
que a dejar de amaros.
He aprendido tanto a soportarlo todo
que soy vuestro para siempre;
aunque ello os molestara
por nada me podría ir
sin mantener el recuerdo
y sin que mi corazón continuara
en la cárcel...

VI
Dame, quant je ne sai guiler,
merciz seroit de seson mès
de soustenir greveus fès."

VI
Señora, como no sé engañar,
sería el momento de apiadarse y, más,
de sobrellevar una carga tan pesada.

Jutjant pel contingut de la seva obra, el ministril Colin Muset (...1234-1254...)

vivia del seu ofici de poeta-joglar. Va compondre per a una clientela aristocrà-

tica que va acceptar les seves originals poesies, unes vint, que van obrir nous

camins en la sensibilitat poètica. Encara que no va deixar de banda els motius

cortesos, també en va fer certa paròdia, ja que diu que a la dama inaccessible

prefereix l'amourette, vertader centre del seu cançoner, fruit de la fantasia i al-

hora criatura real amb la qual es voldria besar en un prat envoltat d'arbres.

Jugant amb el seu nom, "Volez oïr la muse Muset?" [Voleu sentir la cornamusa

de Muset?] o [Voleu sentir a Muset el distret?], el poeta dóna mostres de la seva

inspiració lleugera, irònicament autobiogràfica, que reflecteix els aspectes de

la seva intimitat familiar i els del seu ofici, de vegades mal remunerat ja que

els nobles no es mostren generosos. La seva versificació és elegant i variada al

servei d'un lèxic que barreja el més exquisit de la tradició amb termes corrents

i diminutius abundants.

El seu nom, Muset, és un pseudònim del qual Colin explota totes les possibi-

litats semàntiques: muset, 'musaranya'; musette, 'cornamusa o gaita'; muser 'es-

tar distret, badar, tocar la gaita'. També per a ell i el seu auditori té el sentit

particular de "cançó" composta per ell:

Segell del monarca i trobador Teobald, rei de
Navarra.
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"Volez oïr la muse Muset?
[...]
Si li ai chanté le muset
Para grant amur"

¿Queréis oír la canción [de] Muset?
[...]
¿he cantado la distracción
con gran amor

I
"Sire cuens, j'ai vïelé
devant vous en vostre ostel,
si ne m'avez riens doné
ne mes gages aquité:
c'est vilanie!
Foi que doi sainte Marie,
ensi ne vous sieurré mie.
M'aumosniere est mal garnie
et ma bourse mal farsie.

I
Señor conde, he tocado la vihuela
ante vos en vuestra casa
y no me habéis dado nada,
ni saldado mis deudas:
¡esto es villanía!
Por la fe que debo a Santa María,
no os serviré más.
Mi limosnera está poco llena
y mi bolsa mal embutida.

II
Sire cuens, car conmandez
de moi vostre volonté.
Sire, s'il vous vient a gré,
un biau don car me donez
par courtoisie!
Talent ai, n'en doutez mie,
de raler a ma mesnie:
quant g'i vois boursse desgarnie
ma fame ne rit mie,

II
Señor conde, haced
de mí vuestra voluntad.
Señor, si os viene de grado
dadme un hermoso regalo
¡por cortesía!
Tengo la intención, no lo dudéis
de volver a casa:
cuando llego con la bolsa vacía
mi mujer no me sonríe

III
ainz me dit: "Sire Engelé,
en quel terre avez esté,
qui n'avez riens conquesté?
[...]
Aval la ville.
Vez com vostre male plie!
Ele est bien de vent farsie!
Honiz soit qui a envie
d'estre en vostre compaignie"

III
sino que me dice: "Señor Pasmado,
¿en qué tierra habéis estado
que no habéis conseguido nada?
[...]
Abajo en la ciudad.
¡Mirad qué arrugada está vuestra bolsa!
¡Está llena de viento!
¡Qué vergüenza el que desee
estar en vuestra compañía!

IV
Quant je vieng a mon ostel
et ma fame a regardé
derrier moi le sac enflé,
et je, qui sui bien paré
de robe grise,
sachiez qu'ele a tost jus mise
la conoille sanz faintise;
ele me rit par franchise,
ses deus bras au col me plie.

IV
Cuando llego a casa
y mi mujer ve
sobre mi espalda el saco hinchado
y que voy bien ataviado
con vestido forrado,
sabed que enseguida deja
el huso, sin fingir:
me sonríe abiertamente,
y me tiende al cuello sus brazos.

V
Ma fame va destrousser
ma male sanz demorer;
mon garçon va abuvrer
mon cheval et conreer;
ma pucele va tuer
deus chapons pour deporter
a la jansse alie;
ma fille m'aporte un pigne
en sa main par cortoisie.
Lors sui de mon ostel sire
a mult grant joie sanz ire
plus que nuls ne porroit dire."

V
Mi mujer va a cogerme
el talego, con rapidez;
mi criado va abrevar
y a limpiar mi caballo;
mi doncella mata
dos capones para cocerlos
con salsa de ajo;
mi hija me alarga un peine
con la mano, con cortesía.
Entonces soy el señor de mi casa,
con gran alegría, sin tristeza,
más de cuanto se podría decir.

4.5. El grup d'Arràs

La decadència de les corts feudals en les dècades finals del segle XII va con-

duir a l'esgotament d'una tradició lírica arrelada en la trobadoresca, de manera

que la poesia en llengua d'oïl va emprendre altres camins. Si el mecenatge de
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prínceps i grans senyors s'havia acabat, encara que persistia en certs nuclis se-

nyorials com Blois, Xampany, Brabant i Flandes, altres grups, aquesta vegada

urbans, van prendre per a si l'ajuda a la subsistència de l'escriptor. L'ascensió

econòmica i social de la burgesia gràcies a la banca, el comerç i la indústria va

fer que a ciutats com París o Arràs es creessin confraries i gremis literaris amb

un doble caràcter religiós i profà, com la Confrerie des Jongleurs et Bourgeois

d'Arras, de la qual va formar part Jean Bodel, la de la Carité de Notre-Dame

des Ardents o Puy Notre-Dame i Puy d'Amour, entre d'altres, per a encoratjar

i organitzar la vida literària organitzant concursos presidits per un "príncep" i

alleugerint els trouvères de les seves angoixes econòmiques, com antany havia

fet la noblesa. Això va donar lloc a un nou tipus de dependència entre aquests

poetes i els clients que va ser fonamental per a la renovació poètica lluny de

les imposicions del públic aristocràtic.

Aquesta situació social diferent farà que es canviïn els temes i les moti-

vacions del poeta a l'hora de compondre, per la qual cosa la lírica tindrà

un contingut més realista i personal, fins i tot còmic i grotesc. Els poetes

d'aquesta nova etapa urbana, entorn de cent vuitanta, tant pertanyen

a la petita noblesa com a la burgesia, uns són joglars i altres clercs (amb

estudis), i componen dins dels estils i gèneres més variats.

Quant a la tècnica de composició, en les composicions d'aquests poetes no

apareixen filigranes tècniques ni hermetisme, sinó que és la pròpia del trobar

leu dels trobadors. També hi ha un ressorgiment notable d'aquella poesia de

tipus tradicional, que mai no s'havia deixat de conrear, com les chansons de

toile, les pastorel·les, les cançons amb refrain (tornada), les balades, els rondeau,

etc., que s'acabarà imposant per la seva originalitat i relegarà a segon terme la

poesia cortesa o li donarà un to molt diferent.

Vegeu també

Recordeu que podeu veure els
gèneres en l'apartat 2 d'aquest
mòdul.

També en els primers decennis del segle XIII sorgeix una de les innovacions de

més transcendència en tots els àmbits i que va modificar els hàbits del poeta i

l'actitud de l'auditori: la separació de la música i la poesia. Alguns dels trouvères

més importants, com Jean�Bodel, pertanyent al grup d'Arràs, i Rutebeuf, pa-

risenc, no van ser músics, encara que Adam de la Halle i el gran poeta Guillau-

me de Machaut, ja al XIV, sí que ho van ser. Això va donar lloc a l'enriquiment

de la tècnica musical, que culminarà amb la polifonia; i, per la seva banda, la

poesia, littera sine musica, tendirà envers unes formes fixes i els poetes s'hauran

d'esforçar en la proliferació de rimes internes i sonoritats verbals per a atorgar

musicalitat al text. Un altre dels avenços poètics d'aquest període està en el

que s'ha anomenat lírica personal, recitada i d'inspiració variada, que ha cons-

tituït la base de la poesia moderna.

Jean Bodel, que va viure al final del segle XII i va morir el 1210, va ser un cas

excepcional com a escriptor medieval per la varietat de temes i gèneres que

va abordar. Va ser el fundador del teatre francès (Jeu de Saint Nicolas), va com-

Guillaume de Machaut
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pondre un cantar de gesta carolingi (Chanson de Saisnes), diverses pastorel·les

i, el 1202, una composició liriconarrativa autobiogràfica i emotiva, els Congés

(Comiats). Jean Bodel va contreure la lepra i es va disposar a entrar en una

leproseria, per la qual cosa va compondre a Arràs un poema per a acomiadar-se

(prendre congé) del món, dels amics i de tots els que l'havien ajudat econòmi-

cament. El poema consta de quaranta-cinc estrofes de dotze versos octosíl·labs

en els quals Bodel recorda els seus amics un per un, les hores passades a les

tavernes, dóna gràcies als seus protectors, reparteix els seus béns i demostra

resignació cristiana davant de la nova condició de marginat. Bodel dóna una

descripció realista de la seva malaltia, sense lamentar-se, i encara es permet

certes bromes sobre el seu aspecte "moitié sain et moitié pori" [mitad sano y

mitad podrido]. Sense posar èmfasi en el seu trist comiat, Bodel ironitza da-

vant de la situació i aprofita la seva desgràcia per dir certes veritats als seus

contemporanis.

II
Congié demant tot premerain
a chelui qui plus m'est a main
et dont jo plus loer me doi:
Johan Bosket, a Deu remain!
Sovent recort et soir et main
los biens que j'ai trovés en toi.
Se je plor sovent en requoi,
assés i a raison por quoi,
auques anuit et plus demain.
Neporquant, se jo ne vos voi,
men cuer purement vos envoi:
tant a en moi remés de sain.

II
Me despido primero de todos
de aquel que ha estado más próximo de mí
y al que debo alabar más:
Jean Bosquet, queda con Dios,
siempre recuerdo, día y noche,
las bondades que he encontrado en ti.
Si con frecuencia lloro a escondidas
tengo muchas razones para hacerlo,
un poco hoy y más aún mañana.
Sin embargo, como no os veo,
os envío mi corazón, sencillamente,
es todo lo que me queda sano.
[...]

V
Congié demant de cuer mari
a chiaus qui soëf m'ont nori
et a Bauduïn Sotemont:
onques ne trovai esmari;
le cuer a en bonté flori
qui de bien faire le semont;
Deus croisse s'onor et amont!
Amer se fait a tot le mont:
a l'ame li soit il meri
en la joie del chiel lamont,
et tos chiaus qui tant sofert m'ont
moitié san et moitié pori!

V
Me despido con el corazón triste
de aquellos que me han educado con afecto
y de Baudoin Sotemont:
nunca lo encontré malhumorado;
en su corazón florece la bondad
y le alienta a hacer el bien.
¡Dios lo ensalce y eleve su honor!
Se hace querer por todo el mundo:
que su alma sea recompensada
en la gloria del cielo,
y todos aquellos que me han soportado
mitad sano y mitad podrido.
[...]

IL
Seignor, ainchois que jo m'en aille,
vos proi a cheste definaille
por Deu et por nativité
qu'entre vos fachiés une taille
a parfornir cheste bataille
dont cascuns doit avoir pité.
Mout m'ariés bien aïreté,
s'a Miaulens m'aviés boté;
jo ne sai maison qui le vaille;
pieche a m'a li lius delité,
quar gent i a de carité:
bien me sofiroit lor vitaille.

IL
Señores, antes de irme
os ruego, al final de este escrito,
por Dios y la Natividad,
que entre todo hagáis una colecta
para completar esta tropa
de la que cada uno ha de sentir piedad.
Me habríais tratado bien
si me hubierais puesto en Meulan;
no sé de otra casa que valga tanto,
desde hace tiempo me gusta aquel lugar
pues hay gente caritativa allí.

Els Congés de Jean Bodel es van convertir en gènere i uns setanta anys després

dos poetes d'Arràs van compondre els seus. Baude Fastoul, que el 1272 també

va contreure la lepra, en deixar la ciutat per a retirar-se a la leproseria va fer
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un altre poema de comiat als seus amics, uns cent vint, sense deixar per això

la ironia com el seu predecessor, encara que insistint més que aquest en el

fet que el seu patiment en aquest món li comportarà la felicitat al cel. Les

circumstàncies en les quals Adam de la Halle va escriure el 1276 el comiat són

menys doloroses, ja que no va contreure la fatal malaltia, sinó que s'acomiada

de la ciutat i dels seus amics perquè va a París a estudiar.

Adam de la Halle, o Adam le Bossu (el geperut), el més cèlebre dels poetes

burgesos d'Arràs, va néixer a mitjan segle XIII i va morir el 1288. Pel que sembla

va iniciar estudis eclesiàstics gràcies al mecenatge dels patricis d'Arràs, que va

abandonar per casar-se. A la Sorbona va rebre el títol de maître ès arts i va morir

a Nàpols, on era a la cort de Robert d'Artois. Els motius polítics que el van

obligar a deixar la ciutat natal els va aprofitar per a compondre el seu comiat,

un Congé, en el qual sobresurt la gran rancúnia envers Arràs i els seus ciutadans:

"Arràs, Arràs, ciutat d'intrigues/d'odis i d'injúries/que tan noble havíeu estat!"

La seva obra, extensa i variada, inclou dues obres de teatre: el Jeu de la Feuillée,

satírica, realista i fantasiosa, i el Jeu de Robin et Marion, pastorel·la en forma te-

atral que es considera el primer ballet amb argument. Si la seva obra dramàtica

sobresurt pel seu interès i originalitat, la lírica sobresurt per la gran quantitat

de poemes que va compondre en gairebé tots els gèneres: trenta-sis chansons,

dins dels cànons de la fin'amor, caroles, rondeaux, motetes, virelais, i divuit jeux-

partis compostos sota la protecció del Puy d'Arràs de frívola casuística amorosa,

com aquest començat per ell: "Quin d'aquests dos homes estima millor, aquell

que corteja amb gran entusiasme o el que es comporta amb gran discreció?".

Va ser un gran músic que va donar polifonia a les seves obres teatrals i als

seus poemes lírics de caràcter popularitzant, utilitzant moltes formes dialectals

picardes; els fragments que han quedat de les seves partitures s'han considerat

els monuments més importants de la música del segle XIII.

"Or est Baiars en la pasture,
hure!
des deus piés defferrés,
des deus piés defferrés,
il porte souef l'ambleüre,
hure:
Or est Baiars en la pasture,
hure!
au repairier des prés,
au repairier des prés.
Or est Baiars en la pasture,
hure!
des deus piés defferrés,
des deus piés defferrés."

Ahora está Baiars pastando,
¡hure!
con las dos patas sin trabar,
con las dos patas sin trabar,
lleva con tranquilidad el paso
¡hure!
Ahora está Baiars pastando,
¡hure!
al regresar de los prados
al regresar de los prados
Ahora está Baiars pastando,
¡hure!
con las dos patas sin trabar,
con las dos patas sin trabar.

En els mateixos anys, a París, Rutebeuf (...1250-1280...), completament des-

vinculat de la temàtica cortesa i amorosa, va escriure els seus poemes donant

una nova empenta al llenguatge poètic. Amb una gran formació d'estudis, ja

que va ser escholier a la Universitat de París. Les seves nombroses composici-

ons, amb freqüència pamflets rimats, tracten dels temes socials del moment.
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La querella pel control de la càtedra de Teologia entre els professors seglars i

les ordes mendicants li dóna peu a compondre la Discorde des Jacobins et de

l'Université de Paris, Du Pharisien, etc. A la recerca de patrocinadors, Rutebeuf

va escriure poemes com La complainte de Costantinoble, La disputaision du croisé

et di descroisé, La Voie de Tunis, etc. Va fer propaganda d'una nova croada per tal

d'intentar una política més ferma contra els tàrtars en defensa de les posses-

sions llatines a Orient, que eren alguns dels assumptes polítics més candents

durant el regnat de Lluís IX, sant Lluís. En aquestes obres Rutebeuf barreja el

fervor espiritual amb el sarcasme envers els senyors i els prelats covards, oci-

osos i mesquins.

"Cuando la cabeza está bien borracha,
cerca del fuego de la chimenea,
os hacéis cruzados sin necesidad de sermón.
Entonces iríais a repartir grandes estocadas
al Sultán y a su gente,
dejándolos en triste situación.
Cuando por la mañana os levantáis,
vuestras palabras son otras;
se han curado los heridos
y los caídos se han puesto en pie.
Unos se han ido a cazar una liebre
otros a atrapar un pato o dos,
pues ya no vale la pena combatir."

Nouvelle complainte d'Outre Mer.

Al costat d'aquesta activitat polèmica i propagandística Rutebeuf va conrear

altres gèneres: alguns fabliaux; el monòleg dramàtic, Dit de l'Herberie; el drama

religiós, el Miracle de Théophile; i dues vides de santes; va continuar amb la

sèrie d'episodis de Renart, una vegada més contra l'avarícia dels poderosos, va

compondre la Voie de Paradis, poema oníric entre els vicis i les virtuts, i un

"miracle de la Verge". Va ser autor d'un gran nombre de dits ('dirs'), poemes

recitats de naturalesa i to molt diversos, ja que tan aviat són narratius com

descriptius, caricaturescos o satírics, etc., en què tot es mira per mitjà del "jo"

del poeta. Cavallers, religiosos, mercaders, obrers, el rei mateix o la cúria ro-

mana, ningú no escapa de les sàtires de Rutebeuf. Els dits, considerats com a

poemes "personals", són composicions autobiogràfiques i autoiròniques sobre

la seva indigència i els aspectes més sòrdids de la seva vida, com la pobresa, les

desgràcies conjugals, la dificultat per a trobar un mecenes i la debilitat pel joc

i el vi. S'han anomenat "Poemas del infortunio" la Griesche d'Yver, la Griesche

d'Esté, la Povreté Rutebeuf, el Mariage Rutebeuf, la Complainte Rutebeuf, la Repen-

tence Rutebeuf, i així fins a dotze. Les queixes són tan reiterades que sembla que

s'hi complagui, o que tregui partit d'haver creat un "personatge", per la qual

cosa no s'han de considerar certs tots els seus poemes personals, en els quals hi

ha una bona dosi d'elements de la tradició literària més tòpica sobre la pobre-

sa, les desgràcies del joc, la solitud, les misèries matrimonials, l'abandonament

dels amics o com cal commoure un possible protector. Tant si la seva biografia

és verídica com no, per la seva ruptura amb els convencionalismes i les seves

innovacions provocadores, Rutebeuf ha estat considerat el primer dels poètes

maudits (poetes maleïts).
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Griesche

Terme en francès medieval que procedeix del llatí medieval graeciscus, 'grec' o 'cosa prò-
pia dels grecs'. En els textos romànics medievals designava cert joc d'atzar, inventat o
procedent dels grecs, que es jugava amb daus, i d'aquí passa a significar 'gatzara', 'sarau' i
també 'baralla' o 'contesa'. En aquest poema de Rutebeuf, griesche significa 'el joc de daus'
i també, atesa l'arbitrarietat de la sort en els jocs d'atzar i l'habilitat del poeta en els jocs
de paraules, es pot referir a una mala ratxa en el joc o, en sentit més ampli, un infortuni.
En el castellà i català actuals també hi ha la paraula gresca amb el significat de gatzara
i de baralla.

La griesche d'Yver comença amb un exordi hivernal, com si fos la chanson d'un

trouvère, però que per a Rutebeuf no està relacionada amb l'alegria o la tristesa

amorosa, sinó que l'arribada de l'hivern accentua més la seva pobresa. Pobresa

a la qual ha arribat per culpa de la "gresca", el joc de daus o l'infortuni (v. 17).

Encara que aquí només donem quaranta-dos versos dels cent set que té el po-

ema, semblen suficients per a apreciar els recursos lèxics i retòrics que utilitza

el poeta: rimes derivades terre / aterre (v. 3-4), livre / delivre/ livre (v. 18-20), etc.;

i rimes equívoques l'yver / li ver (v. 6-7), somme / somme (v. 28-29). La reiteració

de la paraula pobre, quatre vegades en aquest fragment (v. 9, 10, 12), i els seus

derivats pobresa, tres vegades (v. 4, 21, 22), davant una sola vegada la paraula

ric (v. 27), en sentit irònic, com també el joc d'oposats negre / blanc (v. 32-33),

estiu / hivern (v. 36-37), canto / ploro (v. 36-37), que fan ressaltar encara més

el sarcasme.

Afegim cinc versos més del poema en el qual Rutebeuf es refereix explícitament

a la seva mala ratxa en el joc donant als daus un animació dramàtica pròpia

d'un malson horrible.

La griesche d'Yver

  La gresca de invierno

"Contre le tens qu 'arbre desfueille,
Qu'il ne remaint en branche fueille
Qui n 'aut a terre,                                                            3
Por povreté qui moi aterre,
Qui de toutes pars me muet guerre
Contre l'yver.                                                                   6
Dont moult me sont changié li ver,
Mon dit commence trop diver
De povre estoire.                                                             9
Povre sens et povre memoire
M'a Diex doné, li rois de gloire,
Et povre rente,                                                               12
Et froit au cul quant bise vente:
Li vens me vient, li vens m 'es vente
Et trop sovent                                                                15
Plusors foies sent le vent.
Bien le m'ot griesche en covent
Quanques me livre:                                                       18
Bien me paie, bien me delivre,
Contre le sout me rent la livre
De grant poverte.                                                          21

Ante el tiempo que deshoja el árbol,
y en la rama no queda hoja
que no caiga a tierra,
a causa de la pobreza que me aterra
y que por todas partes me da guerra;
ante el invierno
he cambiado mis palabras
y mi decir empieza muy inseguro
y de pobre historia.
Pobre inteligencia y pobre memoria
me ha dado Dios, el rey de la gloria,
y pobre renta,
y frío en el culo cuando sopla el cierzo.
El viento me viene, el viento me azota,
y con demasiada frecuencia
noto el viento.
Bien me había prometido la gresca el infortunio
que me entrega:
Bien me paga, bien me recompensa:
por un sueldo me devuelve la libra
de la gran pobreza.
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Povretez est sor moi reverte:
Toz jors m 'en est la porte ouverte,
Toz jors i sui                                                                   24
Ne nule foiz ne m 'en eschui.
Par pluie moil, par chaut essui:
Ci a riche homme!                                                       27
Je ne dorm que le premier somme.
De mon avoir ne sai la somme,
Qu'il n'i a point.                                                            30
Diex me fet le tens si a point
Noire mousche en esté me point,
En yver blanche.                                                           33
Issi sui com l'osiere franche
Ou com li oisiaus seur la branche:
En esté chante,                                                             36
En yver plor et me gaimante,
Et me desfuel ausi com l'ente
Au premier giel.                                                            39
En moi n'a ne venin ne fiel:
Il ne me remaint rien souz ciel,
Tout va sa voie.                                                             42
[...]
Li dé que li detier on fet
M'ont de ma robe tout desfet;
Li dé m'ocient,                                                             54
Li dé m'aguetent et espient,
Li dé m'assaillent et desfient"

Pobreza se ha volcado sobre mí:
siempre me tiene la puerta abierta,
y siempre estoy allí,
ni una sola vez me he escapado.
Si llueve me mojo, si hace calor me seco:
¡He aquí un hombre rico!
No duermo más que el primer sueño.
No sé cuánto suman mis bienes
puesto que no los tengo.
Dios ha hecho el tiempo tan a mi medida
que la mosca negra me pica en verano
y en invierno la blanca.
Así soy como el junco salvaje
o como el pájaro sobre la rama:
canto en verano
y en invierno lloro y gimoteo,
y me deshojo como el arbusto
en la primera helada.
En mí no hay veneno ni hiel:
no me queda nada bajo el cielo,
Todo sigue su camino.
[...]
Los dados que han fabricado los artesanos
me han despojado de mis vestidos;
los dados me matan,
los dados me acechan y me espían,
los dados me asaltan y me desafían...

 

En total van ser gairebé catorze mil versos els compostos per Rutebeuf. Apar-

tada ja la poesia de la música, el poeta empra tots els recursos que té la llengua

en lèxic, ritme i imatges amb gran habilitat i tècnica laboriosa, preocupant-se

per les etimologies, les antítesis i les paraules equívoques. Malgrat la varietat

de gèneres i temes, la seva obra és substancialment unitària quant a la forma,

les figures retòriques, el llenguatge, l'esperit polèmic i satíric, la preocupació

per la moralitat i una religiositat fervent.

"Lessier m'estuet le rimoier,
quar je me doi molt esmaier
quant tenu l'ai si longuement;
bien me doit li cuers lermoier,
qu'onques ne me poi amoier
a Dieu servir parfetement;
ainz ai mis mon entendement
en jeu et en esbatement,
qu'ainz ne daignai nes saumoier;
se por moi n'est au jugement
cele ou Diex prist aombrement
mau marchié pris au paumonier."
(v. 1-12, segueixen sis estrofes més)

Debo dejar de rimar
pues me ha trastornado mucho
lo que he hecho durante tanto tiempo;
bien debe mi corazón llorar
porque nunca me he podido dedicar
a servir a Dios con perfección.
Si no que he puesto todo mi entendimiento
en el juego y la diversión
y no me dignaba cantar salmos.
Si no acude en el Juicio (final)
Aquella en que Dios se encarnó
mal negocio habré hecho.

La Repentence Rutebeuf

Es podria pensar que l'obra de Rutebeuf dóna un viratge decisiu en l'evolució

del lirisme medieval i que posa fi a tota una etapa literària; això no seria just,

ja que Rutebeuf va ser diferent dels poetes de la seva generació, independent

i amb una forta personalitat que no va ocultar, encara que la pogués exagerar.

Tanmateix, la tradició cortesa no desapareix durant el segle XIV i el XV, sinó

que continuarà en gèneres com la balada, el rondell o el virelai, i a la qual

Rutebeuf

El nom significa 'rude bou',
probablement un sobrenom
calcat del llatí rudis bos, broma
molt pròpia de l'ambient esco-
lar en què es movia.
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s'afegirà l'element personal que cada vegada tindrà més importància en poetes

com Guillaume de Machaut, Eustace Deschanps, Christine de Pisan, Charles

d'Orleans i François Villón.

4.6. Les trobadores franceses

En l'apartat 2 es deia que al nord de França, àmbit de la llengua d'oïl, prolife-

raven les chansons de femme anònimes, mentre que el nombre de dones troba-

dores era molt escàs; i que, al contrari, al sud de les Gàl·lies, àmbit de la llengua

d'oc, podíem comptar amb una vintena de trobairitz que no van adoptar el re-

gistre popularitzant de les "cançons de dona", sinó l'aristocràtic dels trobadors

provençals. Aquesta consideració tan taxativa es pot desmentir en alguna cosa

en conèixer per treballs recents que en cançoners francesos apareixen alguns

noms femenins debatent poèticament amb trouvères coneguts o com a autores

de chansons. La majoria són interpel·lades com a Dame sense afegir res més,

i alguna d'aquestes Dames ha pogut ser identificada, o, almenys, pot tenir la

mateixa "feminitat genètica" que algunes de les trobairitz de qui no tenim do-

cumentació arxivística. Thibaut de Xampanya debat amb una Dame anònima

a la qual pregunta "Quan morim –i jo moriré abans– Amor ens sobreviurà? ".

I ella li contesta que "Amor no morirà a causa de cap mort".

Donem aquí el planh compost per una "Duquessa de Lorena", que podria ser

Margarida de Lorena, filla de Thibaut de Xampanya, en el qual s'adverteixen

en el to, el llenguatge i les al·lusions literàries moltes semblances amb les cansós

de les trobairitz i moltes diferències amb les chansons de femme. Les dues últimes

estrofes són difícils d'interpretar a causa del deteriorament dels manuscrits.

I
"Per maintes fois aurai estei requise
ke ne chantai ensi com je soloie,
ke tant per seux aloignie de joie,
ke je vodroie estre muels entreprise
et a mien vuel moroie en iteil guisse
com fist celle, cui resembleir voldroie,
Dido, ke fut por Eneam occise.

I
Muchas veces he sido requerida
de porqué no cantaba como solía hacerlo,
y [es] sólo porque estoy lejos del gozo
y quisiera abstenerme de ello aún más
y, según mi deseo, morir de la misma manera
que aquella a quien querría parecerme:
Dido, que murió por Eneas.

II
Biaus douls amins, tout a vostre devise
ke ne fix jeu tandis com vos avoie!
Gens vilainne, cui je tant redoutoie,
m'ont si greveit et si ariere mise
c'ains ne vos pou merir vostre servixe;
s'estre pooit, plux m'en repentiroie
c'Adam ne fist de la pome c'ot prise.

II
Bello y dulce amigo, por qué todo lo que deseabais
no hice cuando os tenía.
Las gentes viles a quien tanto temo
me han agraviado y retenido tanto
que no pude recompensar vuestro servicio.
Si esto pudiera ser, me arrepentiría más
que Adán cuando cogió la manzana.

III
Per Deu, amins, en grant dolor m'ait mise
Mort vilainne, ke tout le mont gueroir;
tolut m'a vos, la riens ke plux amoie!
Or seux Fenix, laisse, soule et eschive,
dont il n'est c'uns, si com on le devise;
or veul doloir en leu de meneir joie,
poene et travail iert maix ma rante asise.

III
Por Dios, amigo, gran dolor me ha dado
la Muerte vil, que guerrea con todo el mundo.
Me ha arrebatado a vos, al que más amaba.
Ahora soy Fénix, desgraciada, sola y rechazada,
porque sólo existe uno, así como se cuenta.
Ahora quiero dolerme en lugar de mostrar gozo;
penas y sufrimientos serán mis rentas.
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IV
Ains por Forcon tant ne fist Anfelixe
com je per vos, amis, se vos ravoie!
Maix se n'iert jai, se ainçois ne moroie,
ne je ne puis morir en itel guisse,
c'aincor me rait Amors joie promise;
maix a mien veul se m' en repentiroie,
se por tant n'iert c' Aimors m'ait en jostice."

IV
Jamás Folco hizo tanto por Anfelise
como yo por vos, amigo, si os tuviera de nuevo,
pero esto ya no será, si es que no me muero.
Y yo no puedo morir de tal manera
pues Amor me ha prometido gozo;
mi deseo sería liberarme de ello
salvo que amor me tenga en su poder.
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5. Els trobadors galaicoportuguesos

5.1. Marc cultural i cronològic de la lírica galaicoportuguesa

La lírica cortesa va arrelar fàcilment a terres del nord-oest de la península Ibè-

rica, on ja hi havia una sòlida tradició lírica autòctona de la qual manquem de

testimonis directes, com passa en diferents dominis lingüístics de la Romània.

Galaicoportuguès

La denominació de galaicoportuguès –que va emergir al final del segle XIX en certs especi-
alistes portuguesos–, aplicada a la llengua, a la lírica i a l'escola trobadoresca, és utilitzada
per un nombre elevat d'estudiosos per a referir-se a la producció literària redactada en
una llengua romanç peninsular entre el final del segle XII i la segona meitat del XIV. És,
doncs, una fórmula àmplia i pràctica i, potser, la més apropiada per a la realitat sociopo-
lítica i cultural d'una època concreta.

Vegeu també

La tradició lírica autòctona s'ha
vist en l'apartat 1 d'aquest mò-
dul, dedicat a la lírica pretro-
badoresca.

Els estudiosos han distribuït l'escola trobadoresca galaicoportuguesa en

quatre etapes: època�prealfonsina (fins al 1245), alfonsí�o�alfonsina

(1245-1284), dionisíaca (1280-1325) i postdionisíaca (fins al 1354). El

període de més esplendor es va donar durant el regnat d'Alfons X, i ja

en el del seu nét el rei de Portugal, Don Denis, comença el declivi.

Don Denis
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És una cosa comunament acordada que la lírica trobadoresca occitana va tenir

un paper important en la formació d'alguns gèneres i formes de la galaicopor-

tuguesa. Al contrari, la crítica no explica de manera unànime i concreta quines

van ser les vies de penetració fins a arribar al nord-oest peninsular. Sense cap

dubte, van ser determinants els contactes individuals entre trobadors penin-

sulars i trobadors provençals fora de la seva geografia, com en les croades, com

també en els viatges de joglars i trobadors occitans per les corts peninsulars

sobretot a partir de 1170, data del matrimoni entre Alfons VIII de Castella i

Elionor, filla del rei d'Anglaterra Enric II i d'Elionor d'Aquitània, la reina tan

acostumada a reunir trobadors en la seva cort. Durant l'anomenat període pre-

alfonsí es començarien a aclimatar a la poesia gallega algunes formes líriques

franceses i provençals. Fruit d'aquests contactes precoços podria ser la compo-

sició més antiga conservada: la cantiga de maldizer, dirigida contra el rei Sanç

VII de Navarra, Ora faç ost'o senhor de Navarra (80,1), de Johan Soarez de Pavia,

aristòcrata portuguès investit amb un feu a Aragó, i que s'ha considerat una

mica anterior a l'any 1200. La cantiga imita l'estrofisme de la molt divulgada

chanson de croisade del trouvère Conon de Béthune Ahi! Amors com dure depar-

tie, composta abans de 1191. Tampoc no s'han de descartar en l'entrada de la

nova lírica els anomenats agents�indirectes com la poderosa via de cultura

que constituïa el camí de Sant Jaume, de gran prestigi intel·lectual i eclesiàstic,

la presència dels monjos de Cluny, els guerrers i colons de l'altra banda dels

Pirineus que haurien arribat en ocasió de la Reconquesta i, sobretot, les relaci-

ons polítiques i dinàstiques dels reis castellans i portuguesos amb els d'Aragó

i de França.

Alfons VIII de Castella

En el contacte amb les líriques transpirinenques, els trobadors galaicoportu-

guesos van acceptar alguns suggeriments i van rebutjar o en van reformar

d'altres. Van adoptar, sense cap vacil·lació, l'hàbit de firmar les seves compo-

sicions i transcriure-les en un suport estable, acreditant la seva autoria i el seu

dret i dignitat com el que tenien els trobadors provençals i els trouvères fran-

cesos. Van modificar una mica les relacions entre el trobador i la domna en les

cantigas d'amor i van insistir en les sàtires en els aspectes personals i ofensius

en comptes d'indignar-se per situacions politicomorals, en les quals abunda-

ven els sirventesos provençals.

L'època clàssica o edat d'or de la poesia galaicoportuguesa està marcada pels

dos reis esmentats més amunt. En efecte, en la cort d'Alfons X es van gestar

els cicles més famosos de l'escola gràcies a una activitat poètica vertiginosa,

per la qual els trobadors que es van reunir allà competien entre ells afavorint

la renovació dels gèneres, donant nou impuls a les cantigas d'amigo i a les

d'escarni amb les tençons o debats en els quals trobadors i joglars confronta-

ven idees i mestria tècnica, alhora que divulgaven els rumors palatins. Amb

la mort del rei Savi (1284) disminueix aquesta etapa singular de creativitat, ja

que el seu fill Sanç IV, que va morir el 1295, es va mostrar poc atent a les qües-

tions literàries. L'hegemonia en el terreny de la lírica passa, doncs, a Portugal,

amb el rei Don Denis i els seus fills bastards, Don Alfonso Sánchez i Don Pedro

Alfonso, al costat del qual floreixen els últims grans poetes de l'escola, encara

Nota

Per simplificar citarem les can-
tigues pels codis numèrics uti-
litzats en la lírica profana. Així
mateix, les grafies dels noms
dels trobadors i dels textos
poètics estan reproduïdes en
la forma en la qual apareixen
allà.
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que ja sembla haver-hi cert esgotament d'idees i un desinterès progressiu. En

el període postdionisíac amb prou feines hi ha innovacions. A mitjan segle XIV

comença l'època de recopilació del patrimoni líric en cançoners, per la qual

cosa el "libro de canciones" que Don Pedro de Portugal, comte de Barcelos,

fill natural de Don Denis, va llegar en el seu testament a Alfonso XI, el 1350,

és el predecessor dels còdexs conservats, alhora que assenyala el final d'una

època i el naixement d'un altre corrent. A partir de 1350 la lírica galaicopor-

tuguesa, sense noves aportacions i en una crisi social profunda, va deixar pas

a la llengua de Castella i a altres gèneres tal com apareixen en el Cançoner de

Baena de 1370. I és que en la cort de Castella un grup de poetes, com Alfon-

so Alvárez de Villasandino o Diego Hurtado de Mendoza, pare del marquès

de Santillana, mantenint vius encara, parcialment i monòtonament, temes,

fórmules i tòpics de la tradició de cent anys enrere, començaven a acollir les

novetats procedents d'Itàlia i a preparar l'arribada de la poesia de palau i d'art

de Juan de Mena, el marquès de Santillana, Jorge Manrique i Garcilaso de la

Vega. Malgrat això, no es va deixar de conrear la cançó tradicional de tema

amorós amb tornades i estrofes zegelesques, paral·lelisme literal i simbologia

naturalista similars als de les cantigas d'amigo, com es recull en el Cancionero

Musical de Palacio de cap a 1500.

5.2. Els trobadors galaicoportuguesos

No tots els que coneixem com a trobadors galaicoportuguesos procedien de

Galícia i Portugal, sinó també de Lleó, Castella, Aragó i Andalusia, i fins i tot

n'hi va haver algun de fora de la península Ibèrica, com és el cas del genovès

Bonifacio Calvo, que en la cort d'Alfons X va compondre dues cantigas d'amor.

La llengua d'aquesta lírica és el galaicoportuguès, una koiné romànica que ofe-

reix una unitat notable en totes les composicions durant aquests gairebé dos-

cents anys de producció. Quan els trobadors de l'àrea peninsular, indepen-

dentment de la seva procedència i la seva llengua materna, van voler com-

pondre a la manera dels trobadors provençals, prenent consciència de la seva

professionalitat artística, van adoptar una llengua poètica pròpia que era una

llengua local que, sota la forma de cançons de dona, ja existia oralment i la

van convertir en el vehicle de l'expressió lírica hispànica culta. Encara que no

s'ha d'oblidar ni la influència de les corts senyorials i règies gallegues fins a

1230 ni que el galaicoportuguès no era una llengua gaire llunyana de la pròpia

–lleonès, castellà, etc.–, sinó una variant diatòpica dins de l'oposició llatí/ro-

manç de l'època que estudiem.

Marquès de Santillana

"[...] non há mucho tiempo
qualesquier dezidores e troba-
dores destas partes, agora fu-
essen castellanos, andaluzes o
de la Estremadura, todas sus
obras componían en lengua
gallega o portuguesa: e dun
destos es çierto resçebimos los
nombres del arte, asy commo
maestria mayor o menor, en-
cadenados, lexapren e manzo-
bre."
Marqués de Santillana, Proemio
e carta.
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Els, aproximadament, cent�cinquanta-tres�trobadors galaicoportuguesos van

pertànyer, com els provençals, a tots els estaments socials: reis, com els dos ja

esmentats, Alfons X i Don Denis de Portugal; fills o parents de reis, com Don

Alfons Sánchez i Don Pedro de Portugal, bastards de Don Denis; membres de

l'alta noblesa, com Don Afonso Lopez de Bayan o Don Pay Gomez Charinho,

i tants d'altres. Van abundar els gentilhomes i cavallers, rics i pobres, també

hi va haver clergues, com Pedr' Amigo de Sevilha, canonge de les catedrals

d'Oviedo i Salamanca; i jueus, com Dom Josep o Vidal de Elvas, etc.

Com en el cas dels trobadors i trouvères estudiats més amunt, també alguns

poetes galaicoportuguesos van conrear la poesia com a ornament i satisfacció,

i d'altres com a professió. Els nobles van ser els autors més primerencs, com

si l'art de trobar fos una ocupació exclusiva de certs grans senyors que tenien

coneixements de retòrica i composició poètica, per la qual cosa els centres

de producció van ser les corts reials i les nobiliàries, grans i petites, que van

ajudar, reunir i possibilitar els trobadors d'ofici.

Alguns joglars, xograres, galaicoportuguesos, sobretot en els segles XIII i XIV,

van ser molt més que els intèrprets o l'acompanyament instrumental de les

cançons dels trobadors, sinó que, tant a dins d'ambients cortesans com a fora,

van ser autors de cantigues importants de tots els gèneres i van debatre en

tençons amb trobadors de renom. Alguns van ser atacats en poemes satírics

pels que es consideraven trobadors, acusant-los no solament d'incapacitat ar-

tística sinó de lliurar-se a vicis de tota mena –com la beguda, el joc, la luxúria

o l'avarícia. Johan de Cangas, Johan Servando, Johan Zorro, Lopo, Golparro,

Diego Pezelho, Mendinho, Airas Paez, Martin Codax, Pero d'Ambroa, Pican-

don o l'aragonès Caldeiron són alguns d'aquests en els quals és fàcil reconèixer

els seus malnoms joglarescos.

Els segreles (en singular, segrel) van ser una figura característica de les corts

medievals hispàniques. Però la paraula per a aquest tipus nou de joglar tindrà

una vida molt curta, ja que a partir del segon quart del segle XIII ja no aparei-

xen poetes galaicoportuguesos que s'anomenin així. Apareixerà un nou nom,

ministril, procedent de França que, si al principi designava tots els que servien

el rei o un senyor, en els segles XIV i XV, es va restringir als que s'encarregaven

d'organitzar i executar els espectacles musicals, alhora que s'estrenyia la de-

pendència i sedentarització del ministril respecte a la cort a què estava adscrit.

Segrel és, doncs, una de les designacions peninsulars del joglar, justament per-

què anava de cort en cort, segre cortz, encara que la paraula sembla que proce-

deix de saecularis, 'secular', 'seglar' o 'laic', oposada a clergue regular, a religiós.

La seva categoria professional –aspecte en contínua revisió– sembla que era

superior a la de joglar perquè procedien de la classe dels escuders, els burgesos

o els petits gentilhomes, per la qual cosa havien adquirit certs coneixements

i eren ells mateixos els autors de les composicions que interpretaven i dema-

Tomba de Don Pedro de Portugal
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naven una recompensa per la seva activitat. La crítica també els anomena jo-

glars-trobadors o joglars-compositors, encara que en el paràgraf anterior ja hem

vist que un gran nombre de joglars també van compondre cantigues.

Categorías profesionales

"Hom apela «joglars»
totz cels dels esturrmens,
et als contrafazens
ditz hom «remendadors»,
e ditz als trobadors
«segriers» per totas cortz."
(v. 168-173)

Se llama "juglares"
a todos los de los instrumentos (musicales),
y a los imitadores
se les dice "remedadores"
y a los trovadores se les llama
"segreles" en las cortes.

Declaratio composta el 1274 per Alfons X com a resposta a la Suplicatio que li va fer
el trobador Guiraut Riquer perquè el rei Savi, trobador i jurista, diferenciés i establís les
diferències entre els que "viuen d'entretenir als altres".

Les soldadeiras eren joglaresses, que s'anomenaven així perquè rebien un sou

o soldada. Les soldadeiras podien estar adscrites a una cort i, algunes també

solien compondre i, en ocasions, ballar al so de les cantigues interpretades pel

trobador o pel joglar, com es pot veure en les miniatures de cançoners com

el d'Ajuda o alguns de les cantigues de Santa María. Les soldadeiras acompa-

nyaven els soldats en els seus llargs viatges, per la qual cosa no és estrany que

s'hi relacionessin, i les al·lusions per part d'alguns trobadors, incloent-hi el rei

Alfons, sempre grolleres i burlesques, proporcionen a la seva figura un gran

interès literari i social. Va ser famosa la soldadeira María�Pérez, a�Balteira, que,

a mitjan segle XIII, és anomenada per una dotzena de trobadors amb expressi-

ons satíriques; encara que, atesa la proliferació d'aquest nom, és possible que

parlessin de dues María Pérez diferents.

5.3. Els cançoners

Soldadeira

En la vida del trobador proven-
çal Gaucelm Faidit es diu que
"prengué com a esposa a una
soldadera que va portar amb
ell molt de temps per les corts,
es deia Guillelma Monja. Va ser
molt bella i molt instruïda...".

La transmissió manuscrita dels textos poètics galaicoportuguesos es redueix a

tres grans còdexs i a alguns fragments i folis solts. És digne d'esmentar que els

cançoners galaicoportuguesos mostren una certa homogeneïtat gràfica verita-

blement singular. Això es deu al fet que aquestes col·leccions de poesies con-

servades, temàticament i estilísticament uniformes, van ser sotmeses a criteris

de normalització en els centres de producció.

Les sigles utilitzades per a designar les fonts manuscrites són les que apareixen

en la lírica profana:

1)�A:�Cancioneiro�da�Ajuda. Conservat en aquesta biblioteca lisboeta, és l'únic

manuscrit que podria ser contemporani a la composició dels poemes. Es tracta

d'un còdex de pergamí de vuitanta-vuit folis amb els textos copiats en escrip-

tura gòtica, en dues columnes, amb espai previst per a la notació musical –que

mai no es va copiar– i amb miniatures –moltes sense acabar– que marquen la

transició entre un trobador i un altre. És del final del segle XIII, i només recull

Palau d'ajuda de Lisboa, antiga residència reial
portuguesa on es conservava el cançoner que

porta el seu nom.
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cantigas d'amor. La successió de trobadors respon a criteris cronològics, i en-

cara que no es dóna el nom de cap trobador s'han pogut atribuir les cançons

mitjançant la confrontació amb altres fonts. També es denomina CA.

2)� B:� Cançoner� de� la� Biblioteca� Nacional� de� Lisboa� o� Colocci-Brancuti

(CBN). És el més important dels tres quant a lírica profana. Al començament

del segle XVI, l'humanista italià Angelo Colocci-Brancuti va manar fer dues

còpies d'un cançoner per a ús personal, en paper, sense cap ornamentació,

amb lletra poc cuidada i anotacions en els marges. Una de les còpies es guarda

a la Biblioteca Nacional de Lisboa, c. 10991. Els 1.560 poemes estan copiats

atenent a criteris cronològics i de gènere que permeten completar la imatge

parcial que dóna Ajuda. Autoria de cent cinquanta trobadors. A B es troba el

tractat de poètica Arte de Trovar, incomplet, amb una finalitat pràctica quant

a proporcionar ajuda per a reconèixer tots els gèneres.

3)�V:�Cançoner�de�la�Biblioteca�Vaticana�(CV). És l'altra còpia del cançoner

de Colocci-Brancuti que és a la Biblioteca Vaticana, c. Vat. Lat. 4803.

Fonts secundàries:

1)�C: l'anomenada Tavola� colocciana, conservada a la Biblioteca Vaticana,

Vat. Lat. 3217, és un còdex miscel·lani que conté un índex amb els noms de

trobadors i joglars, alguns dels quals només apareixen anomenats aquí.

2)�D:�Pergamí�Sharrer. És un foli solt del que devia de ser un còdex important.

Conserva la lletra i la música de set cantigas d'amor del rei Don Denis. Podria

ser part del Livro de trovas de D. Dinis, cançoner regi que s'esmenta en l'inventari

de la biblioteca de Don Duarte. També és conegut com a T, L o PS.

3)�N:�Pergamí�Vindel. És un foli que podria pertànyer a un dels Liederbläter

que van circular contemporàniament a la producció dels textos i que conté

set cantigas d'amigo del joglar gallec Martin Codax amb la notació musical.

Signatura MS 979 de la Pierpont Library de Nova York. En alguns llibres apareix

com a PV.

4)�L (abans Vª). Està constituït per tres folis del volum miscel·lani Vat. Lat.

7812, que conté cinc lais�de�Bretanha.

Si el corpus profà de la lírica galaicoportuguesa ha arribat fins a nosaltres sense

la notació musical (excepte el Pergamí de Vindel), podria ser a causa de l'època

en què es van copiar la pràctica totalitat dels textos en els cançoners italians,

cap a 1526, quan ja hi ha hagut la ruptura entre la lletra i la música que carac-

teritza tot el període medieval.

Cancioneiro da Ajuda
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Els medievalistes solen adoptar els termes que va utilitzar el romanista ale-

many Gustav Gröber el 1877 en explicar el procés de la tradició manuscrita

dels cançoners que en tots els àmbits de la Romània va poder ser el mateix.

Gröber va suposar l'existència de certs fulls solts, en pergamí, amb la lletra i

la música de les cançons d'un únic autor que va denominar Liederbläter. Se

suposa que aquests fulls els donaven els trobadors als joglars perquè apren-

guessin els textos de memòria per a cantar-los. També seran la font dels com-

piladors per a confeccionar els còdexs. L'exemple del Pergamí Vindel o rètol de

Martín Codax en el qual les set cantigues d'aquest joglar segueixen el mateix

ordre que en els cançoners de la CBN i en CV confirma plenament l'enunciat

més amunt.

El segon estadi de la història textual serien els Liederbücher o cançoners in-

dividuals, en els quals hi hauria la producció poètica d'un sol autor ordena-

da per gèneres. Airas Nunez té situada, en el CBN i en el CV, tota la seva pro-

ducció poètica, compilada i ordenada independentment del gènere que tin-

guin, dins d'una secció de cantigas d'amigo. I, finalment, els Liedersammlun-

gen o col·lecció de cançons d'un mateix gènere, tant d'amic com d'amor o

d'escarni. Per exemple, les cantigas d'amor de Bernal de Bonaval, Johan Ser-

vando, Juiâo Bolseiro i Pero d'Armea estan totes juntes dins d'una secció de

cantigas d'amigo, i constitueixen una antologia del gènere amorós masculí.

Aquestes col·leccions i antologies particulars van quedar confinades en el ma-

teix ambient en què es van produir, i en un primer moment no es va advertir

la necessitat de conservar-les i transmetre-les, o no van tenir la possibilitat de

multiplicar-se en grans recopilacions. Per tant, la tradició manuscrita galaico-

portuguesa és pobra si la comparem amb la francesa, l'occitana, la catalano-

provençal o la siculotoscana, però és perfectament equiparable a la tradició

manuscrita de les literatures iberoromàniques dels primers segles, en bona part

confiades a un sol manuscrit. Aquest és el cas del Cantar del Cid, o de manus-

crits regis, com els quatre còdexs de les Cantigas de Santa Maria d'Alfons X, que

van ser confinats a la biblioteca règia o a El Escorial, de manera que si d'una

banda bé és veritat que se'n va evitar la pèrdua, d'una altra, no van produir

còpies ni reproduccions. De la mateixa manera, la poesia mariana de Berceo

està conservada en dos manuscrits, mentre que la poesia, també mariana, de

Gautier de Coincy, és en vint-i-set manuscrits, dels quals tretze tenen la nota-

ció musical.

5.4. Les formes i els gèneres de les cantigas

A diferència de la lírica provençal, l'estructura dels poemes de la lírica galaico-

portuguesa es caracteritza per l'homogeneïtat formal. De 1.143 cantigues, 679

(és a dir, un 59,4%) estan compostes amb tres cobles i només el 27% d'aquestes

cantigues té una fiinda o estrofa més breu que remata el poema. Predominen

els versos llargs de deu síl·labes i les rimes fàcils. Dels 2.665 textos provençals,

només noranta-dos tenen tres cobles (83,45%), la majoria, és a dir, 1.571 tex-
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tos, que representen el 59% del total, tenen cinc, sis o set estrofes. Una dis-

paritat anàloga hi ha en relació amb la fiinda, ja que la tornada apareix en

un 63% dels textos provençals. Aquestes divergències numèriques són fruit de

l'acceptació tàcita d'una tipologia establerta, en les línies essencials, des del

començament de la tradició, i que va persistir atès el seu estret marc de di-

vulgació i la reiteració en els continguts. Els trobadors galaicoportuguesos no

van adoptar el model estròfic provençal de la cansó o del sirventès, sinó que

el van modificar segons les seves exigències expressives elaborant una nova

praxi poètica.

Els recursos estilístics i formals de la lírica galaicoportuguesa segueixen

les pautes de la poètica provençal quant a la relació entre les estrofes del

poema (coblas unissonans, singulars, capcaudadas, capfinidas, etc.), com

també paraules rima, rimes equívoques, derivades, etc., i es destaquen

uns procediments específics definits en l'Arte de Trobar: el paral·lelisme,

la fiinda i el dobre o mozdobre.

La fórmula estròfica mes freqüent és l'anomenada cantiga de refram, de refrany

o tornada, d'esquema mètric bastant simple en el qual les rimes de la tornada

són independents de la resta de la composició. Consta de sis versos amb tres

rimes: abbaCC (i ababCC, menys freqüent).

Les cantigues�de�mestría, 'mestratge', no tenen tornada i, en aquest aspecte,

són hereves directes de les formes provençals. En general, s'articulen entorn

de tres rimes d'acord amb uns esquemes mètrics que es tendeixen a fer fixos

(abbacca,�abbaccb, ababcca o ababccb). En aquest tipus de cantigues són

freqüents la fiinda i el mozdobre.

De les cantigas d'amor, 381 són de mestratge i 316 de refrany. Una propor-

ció semblant es troba en les cantigues d'escarni, mentre que en les cantigas

d'amigo l'estructura de refrany predomina absolutament.

Tota la lírica galaicoportuguesa està estructurada en el recurs de la repetició

(paral·lelisme) en totes les estrofes del mateix motiu, amb diferents modula-

cions per a crear un sentit rítmic i incidir en certs conceptes i idees. En realitat,

el paral·lelisme és un dels procediments més antics utilitzats pels trobadors

per a donar forma a les composicions, majorment quan la poesia i la música

arribaven a establir un tot inconfusible. En algunes cantigues paral·lelístiques

els trobadors van jugar amb la posició del refrany i van introduir el primer vers

d'aquest entre els versos de l'estrofa: aquesta tècnica es coneix com a refrany

intercalar, i també es troba en la producció lírica francesa en gèneres com la

balada, la retrouenge o el rondeau. Les cantigas d'amigo són les que van assolir

èxits més importants per mitjà del paral·lelisme verbal.
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Relacionat amb el paral·lelisme literal, el leixa-prén consisteix a repetir el segon

vers de la primera estrofa com a primer de la tercera, el segon de la segona com

a primer de la quarta, i així successivament. Algunes vegades el leixa-prén no

afecta tota la cantiga.

La fiinda és una estrofa més breu que remata el poema i exposa una conclusió

del que s'ha dit al llarg de les estrofes, com la tornada provençal, encara que

en les galaicoportugueses no hi ha ni tramesa ni senhal.

El dobre consisteix en la repetició de paraules en rima –alguna vegada en

l'interior del vers– en el mateix lloc i en totes les estrofes del poema. Pot rebre

el nom de paraula rima quan es tracta de la repetició d'una paraula en posició

de rima en el mateix vers en totes les estrofes. És l'equivalent al mot refranh

de la tradició provençal.

El mozdobre engloba totes les repeticions de paraules que s'introdueixen en la

cantiga variant la forma flexiva, i tant pot aparèixer en posició de rima com

en posició interna.

En els textos que reproduïm en estudiar els gèneres de les cantigues es farà un

breu comentari sobre la forma estròfica particular de cada un.

Totes les cantigues, sigui quin sigui el to, són creacions de poetes cultes

i es van compondre per escrit. La seva forma elaboradíssima de simpli-

citat emmascarada, la presència freqüent de símbols, la proliferació de

camps semàntics i l'enfilada de repeticions en un vaivé rítmic perfecte

són el fruit d'una creació conscient d'una estètica del llenguatge.

La distinció entre els tres gèneres principals està establerta pel tractat de poè-

tica o Arte�de�trobar copiat al principi del cançoner de la Biblioteca Nacional

de Lisboa. L'autor distingeix les cantigas�d'amor de les d'amigo, segons qui

parla en el primer vers de la composició: si es tracta d'una veu masculina la

cantiga serà d'amor; al contrari, si en el primer vers la veu és femenina serà una

cantiga�de�amigo. La paròdia, la crítica, la burla i el contingut circumstancial

es troben en les cantigues�d'escarnho�e�de�maldizer.

5.5. La cantiga d'amor

La major esplendor d'aquest gènere aristocràtic la trobem en l'època d'Alfons X

i en la del seu nét Don Denis, autors també tots dos d'aquest tipus de cantiga.

La cantiga d'amor, que va néixer a imitació de la cansó provençal, té unes ca-

racterístiques pròpies tan ben delineades que constitueixen una fórmula poè-

tica diferent. Respecte al model, en la cantiga galaicoportuguesa l'amor resta

com un servei feudal per part del trobador a la dama estimada, encara que no

Arte de trobar

"E porque algũas cantigas i há
en que falan eles e elas outros-
sí, per en é ben de entender-
des se son d'amor, se d'amigo:
porque sabede que, se�eles�fa-
lan�na�primeira�cobra�e�elas
na�outra,�é�d'amor, porque se
move a razón d'ele; e�se�elas
falan�na�primeira�cobra,�é
outrossí�d'amigo."
Extracte de l'Arte de trobar (Pe-
na 2002, pàg. 129).
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sempre sembla que estigui casada, que és interpel·lada com a senhor�o�mia

senhor, la qual cosa equivaldria al midons provençal, i amb menys freqüèn-

cia dona. En el seu moment, aquest lliurament del trobador com a vassall po-

dia adquirir una importància especial si es té en compte que el feudalisme de

l'occident peninsular no tenia les mateixes connotacions socials que a l'altra

banda dels Pirineus, de manera que la translació d'aquesta fórmula a un con-

text històric i social diferent implicaria un cert esforç de comprensió i d'interès

per mantenir una tradició poètica. La figura del lausengier, que intentava ser

obstacle en la relació dels enamorats, tindrà el seu equivalent en el miscrador.

La pertinença d'una composició al gènere de les cantigas d'amor ja està deter-

minada en el primer vers, ocasionalment en el segon, que funciona com a

exordi, en què en comptes de la descripció primaveral ens trobem amb la pa-

raula que representa la dama estimada –senhor, mia senhor, senhor fremosa, mia

fremosa senhor, boa dona, etc.– i a continuació la lloança reiterada de les seves

virtuts morals –bem falar, fazer ben, mesura, bem sen, bon semelhar, sabedora,

prez–, que es resumeixen en el fet que és la melhor o comprida da bem. Quant a

l'estat d'ànim del trobador, no abunda el joi per estimar, sinó que s'insisteix en

la coita, pesar, door, dano, lacerar, la tristesa per la falta d'esperança davant

de l'actitud de la dama plena de desden, ira o sanha, que no auguren una

relació compartida, ja que ella no recompensa el seu servei amorós i trobado-

resc. Aquesta és la clau temàtica més freqüent i insistent en la cantiga d'amor i

que li dóna el peculiar aire queixós. Per estimar el trobador arriba a ensandecer,

'enfollir', a perder o sén, 'perdre el seny', fins a arribar a morrer, 'morir d'amor'. En

general, el trobador galaicoportuguès està en la posició de pregador suplicant

que poques vegades arriba assolir la de entendedor i mai la de drutz.

En la cantiga d'amor de Nuno Fernandez Torneol, la indiferència de la dama

"quen nen quer meu mal, nen quer meu ben" [que no vol el meu mal ni vol el

meu bé] produeix una pena tan gran en el trobador que repeteix en el refrany el

seu desig de morir, "aissi morrerei". 106, 4. Cantiga de refrany, cobles singulars:

"Am' eu tan muito mia senhor,
que sol non me sei conselhar!
E ela non se quer membrar
de min... e moiro-me d'amor!
E aissi morrerei por quen
nen quer meu mal, nen quer meu ben

¡Amo tanto a mi señora,
que ya no sé qué pensar!
Y ella no quiere acordarse
de mí... ¡y me muero de amor!
¡Y así moriré por quien
ni quiere mi mal ni quiere mi bien!

E quando lh' eu quero dizer
o muito mal que mi-amor faz,
sol non Ihe pesa, nen Ihe praz,
nen quer en min mentes meter.
E assi morrerei por quen
nen quer meu mal, nen quer meu ben!

Y cuando quiero decirle
el gran mal que amor me causa,
ni le pesa, ni le place
ni quiere pensar en mí.
¡Y así moriré por quien
ni quiere mi mal ni quiere mi bien!

Que ventura que me Deus deu,
que me faz amar tal molher
que meu serviço non me quer!
E moir', e non me ten por seu!
E assi morrerei por quen
nen quer meu mal, nen quer meu ben!

¡Qué ventura Dios me dio,
que me hizo amar a mujer tal
que mi servicio no quiere!
¡Me muero y no me quiere por suyo!
¡Y así moriré por quien
ni quiere mi mal ni quiere mi bien!



© FUOC • PID_00154834 109 Lírica

E veede que cuita tal,
que eu ja sempr' ei a servir
molher que mi-o non quer gracir,
nen mi-o ten por ben, nen por mal!
E assi morrerei por quen
nen quer meu mal, nen quer meu ben!"

¡Ya veis que tamaña pena,
pues siempre tendré que servir
a una mujer que no me lo quiere agradecer,
pues no lo toma a bien ni a mal!
¡Y así moriré por quien
ni quiere mi mal ni quiere mi bien!

També a Johan Garcia de Guilhade, l'amor no correspost li produeix tot tipus

d'alteracions en la conducta –coita, sandecer, (falta de sen)–, per la qual cosa

trenca una de les normes essencials de la cançó cortesa, el secret amorós, en

revelar que la dama de qui està enamorat té els ulls verds. Recorrent el trobador

a l'ardit de la follia d'amor, ningú no li podrà recriminar les seves paraules. 70,

9. Cantiga de refrany, cobles singulars.

"Amigos, non poss' eu negar
a gran coyta que d' amor ey,
ca me vejo sandeu andar,
e con sandece o direy:
os olhos verdes que eu vi
me fazen ora andar assí.

Amigos, no puedo negar,
la gran cuita de amor que tengo
pues me veo loco andar,
y con locura lo diré:
los ojos verdes que vi
ahora me hacen andar así.

Pero quen quer x' entenderá
aquestes olhos quaes son,
e d' est' alguen se queyxará;
mays eu ja quer moyra quer non:
os olhos verdes que eu vi
me fazen ora andar assí.

Y cualquiera entenderá
cuáles son aquestos ojos,
y habrá quien se quejará;
más yo, ya quiera morir o no:
los ojos verdes que vi
me hacen andar así.

Pero non devia a perder
ome que ja o sen non á
de con sandece ren dizer,
e con sandece digu' eu ja:
os olhos verdes que eu vi
me fazen ora andar assí."

No debería dejar,
hombre que ya no tiene juicio,
de, con locura, decir,
lo que con locura digo:
los ojos verdes que vi
me hacen andar así.

La reiteració del tòpic de la follia i la mort per amor per part de molts trobadors

va fer que algun, com Pai Gomez Charinho, compongués una cantiga en la

qual, emprant la ironia, declarava el seu amor a la seva senyora no fins al

punt de morir, ja que la mort li impediria continuar al seu servei, que és el

millor que podria fer per la seva dama. El més destacable d'aquesta cantiga és

la disposició estructural del contingut en estrofes que depenen de la següent

per a completar el sentit fins a arribar a la fiinda. 114,11. Cantiga de refrany

amb fiinda, cobles singulars, cobles capdenals (II-III), cobles capfinidas (I-III).

"Muytos dizem con gram coyta d' amor
que querrían morrer, e que assy
perderíam coytas; mays eu de mi
quero dizer verdad' a mha senhor:
quería melh' eu mui gran ben querer
mays non quería por ela morrer

Muchos con gran cuita de amor dicen
que querrían morir, y que así
perderían sus cuitas; pero, yo
quiero decirle la verdad a mi señora:
querría yo quererla mucho,
pero no querría por ella morir

com' outros morreron. ¿E que prol ten?
Ca, desque morrer, non a veerey,
nen bõo servicio nunca Ihi farey.
Por end', a senhor que eu quero ben
quería melh' eu mui gran ben querer
mays non quería por ela morrer

como otros murieron. ¿Qué provecho tiene?
Porque, en cuanto muera, ya no la veré
ni buen servicio nunca más le haré.
Por eso, a la señora que yo quiero bien
querría yo quererla mucho,
pero no querría por ella morir
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com' outros morreron no mundo ia,
que depoys nunca poderon servir
as por que morreron, nen Ihis pedir
ren. Por end', esta que m' estas coitas dá
quería melh' eu mui gran ben querer
mays non quería por ela morrer

como otros en el mundo murieron ya,
y después nunca más pudieron servir
a aquellas por quienes murieron, ni pedirles
nada. Por eso, a esta que tantas penas me da
querría yo quererla mucho,
pero no querría por ella morir

ca nunca lhi tan ben passo fazer
serviço morto, como sse viver."

ya que nunca puedo hacerle tan buen
servicio muerto como si siguiera vivo.

Aquesta expressió hiperbòlica tan recurrent de morir d'amor no és exclusiva de

la cantiga d'amor, sinó que també en les cantigas d'amigo la noia pot desitjar

aquesta mort poètica a causa d'una rival o per la impossibilitat de la trobada

amb l'enamorat. I com ocorre amb gairebé tots els clixés literaris, també aquest

va patir cert desgast que va ocasionar burles i ironies tals que han fet que al-

guna composició amb aquest tema formi part de les cantigues d'escarni literari

com Roy Queymado morreu con amor, 125,45, de Pero Garcia Burgalês.

En Se eu podesse desamar, Pero da Ponte expressa reiteradament i per mitjà

d'antítesis que vol donar a l'estimada desdenyosa els mateixos pesars que ell

pateix per la seva causa; però aquesta intenció venjativa es veu mitigada al

final de les estrofes parelles per la resignada acceptació que no ho pot fer: nom

poss' eu coita dar. 120,46. Cantiga de refrany, cobles unissonans, tot el poema

presenta l'artifici del mozdobre, està fet amb rimes derivades desamar-desamou,

buscar-buscou, etc. En el v. 5 de cada estrofa apareix la paraula rima eu.

"Se eu podesse desamar
a quen me sempre desamou,
e podess' algun mal buscar
a quen mi sempre mal buscou!
Assy me vingaria eu,
se eu podesse coyta dar,
a quen mi sempre coyta deu.

Si yo pudiese desamar
a quien siempre me desamó,
y pudiese un mal causar
a quien siempre mal me causó.
Así me vengaría yo,
si pudiese penas dar
a quien siempre penas me dio.

Mays sol non posso eu enganar
meu coraçon que m' enganou,
per cuanto mi faz desejar
a quen me nunca desejou.
E por esto non dormio eu,
porque non poss' eu coita dar,
a quen mi sempre coyta deu.

Si ni siquiera puedo engañar
a mi corazón que me engañó,
puesto que me hace desear
a quien nunca me deseó.
Y por esto no duermo yo,
porque no puedo penas dar
a quien siempre penas me dio.

Mays rog' a Deus que desampar
a quen mh' assy desamparou,
ou que podess' eu destorvar
a quen me sernpre destorvou.
E logo dormiria eu,
se eu podesse coyta dar,
a quen mi sempre coyta deu.

Y ruego a Dios que desampare
a quien siempre me desamparó
y yo pudiese inquietar
a quién siempre me inquietó.
Y entonces dormiría yo
si pudiese penas dar
a quien siempre penas me dio.

Vel que ousass' en preguntar
a quen me nunca preguntou,
per que me fez en ssy cuydar,
poys ela nunca en min cuydou.
E por esto lazero eu,
porque non poss' eu coyta dar,
a quen mi sempre coyta deu."

O que me atreviese a preguntar
a quien nunca me preguntó
por qué me hace en ella pensar,
pues ella en mí nunca pensó.
Y por esto padezco yo,
porque no puedo yo penas dar
a quien siempre penas me dio.
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El rei Don Denis de Portugal (1261/1279-1325) va ser un dels trobadors més

prolífics, ja que va compondre cent trenta-vuit cantigues. Es va casar amb Isa-

bel d'Aragó, filla de Jaume I. La seva cort, en la qual va reunir uns vint-i-dos tro-

badors i joglars, va ser el nucli de supervivència de la tradició lírica galaicopor-

tuguesa, encara que ja començava a acusar certa monotonia. L'academicisme

i falta de vigor en el qual el monarca orientava els seus poetes, i que també es

reflecteix en la seva producció d'escarni, eren en les antípodes de la política

cultural del seu avi Alfons X.

La cantiga del rei Don Denis Quer'eu em maneira de proençal expressa la con-

vicció per part del rei poeta que per a fer poemes "a la manera dels provençals"

cal estendre's en les lloances a la dama en to optimista i eliminar les referèn-

cies a la seva actitud desdenyosa, i, sobretot, no sentir la coita d'amor. Quant

a la forma, malgrat el propòsit inicial, la cantiga del rei poeta s'apropa més als

tòpics i repeticions dels seus col·legues peninsulars. 25,99. Cantiga de mestria,

cobles unissonans. Paral·lelisme en els dos últims versos de cada estrofa amb el

substantiu bem funcionant com a paraula rima.

"Quer' eu em maneira de proençal
fazer agora um cantar d' amor,
e querrei muit' i loar mha senhor
a que prez nem fremosura nom fal,
nem bondade; e mais vos direi em:
tanto a fez Deus comprida de bem
que mais que todas las do mundo val.

Quiero a la manera provenzal,
hacer ahora una canción de amor,
con la que querré alabar mucho a mi señora
a la que prestigio y hermosura no le faltan,
ni bondad; y aún diré más:
Dios la hizo tan llena de todo bien
que vale más que todas las del mundo.

Ca mha senhor quiso Deus fazer tal,
quando a fez, que a fez sabedor
de todo bem e de mui gram valor,
e com tod' esto é mui comunal
ali u deve; er deu-Ihi bom sem,
e desi nom Ihi fez pouco de bem
quando nom quis que lh' outra foss' igual.

Porque Dios quiso hacer así a mi señora,
cuando la hizo, pues la hizo conocedora
de todo bien y de muy gran valía,
y aun con todo esto, es muy sociable
allí donde debe; y también le dio buen juicio,
y con ello no le hizo poco bien
cuando no quiso que otra fuese igual.

Ca em mha senhor nunca Deus pos mal,
mais pos i prez e beldad' e loor
e falar mui bem, e riir melhor
que outra molher; desi é leal
muit', e por esto nom sei oj' eu quem
possa compridamente no seu bem
falar, ca nom a, tra-Io seu bem, al."

Porque en mi señora nunca Dios puso maldad,
sino que puso prestigio, belleza y alabanza,
y hablar muy bien y reír mejor
que otra mujer; además es leal,
y mucho, y por eso no sé quién
pueda cumplidamente de su bien
hablar, porque no hay nada más allá de su bien.

5.6. La cantiga d'amigo

La cantiga�d'amigo és una invenció gallega, així com la cansó és una

invenció provençal, i no té analogies efectives amb cap de les altres

cançons de dona, ni amb les kharges mossàrabs ni amb les chansons de

toile, sinó que obeeix a un paradigma rigorós, segurament ideat per un

poeta gallec al segle XII i que es va mantenir amb poques alteracions al

llarg del XIII, i va caracteritzar tota una lírica (G. Tavani, 2005, pàg. 190).
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La cantiga d'amigo és el gènere més característic de la lírica galaicoportuguesa

i el que demostra una perfecció tècnica i temàtica extraordinària. Per l'afinitat

més gran amb l'estètica del nostre segle, per l'originalitat en el conjunt de la

lírica romànica i per la vinculació a tradicions folklòriques, la cantiga d'amigo

ha estat el gènere més freqüentat per la investigació.

La tradició lírica galaicoportuguesa és la que transmet el nombre més alt de

cançons de dona en la literatura romànica medieval (més de cinc-cents textos)

i és l'única en la qual no s'ha registrat l'existència de dones que trobessin. Dit

amb altres paraules, la cantiga d'amigo és l'única representant de la cançó de

dona, chanson de femme, a la península Ibèrica abans del segle XV. I encara

que és possible detectar semblances estructurals, arcaismes lèxics i símbols de

caràcter popular o tradicional que les apropen a la cançó de dona romànica

europea, les cantigas d'amigo que ens han transmès els cançoners no deixen

de ser clares mostres de "textos d'autor", és a dir, composicions perfectament

integrades en la lírica culta quan són producte d'una elaboració artística cons-

cient dins d'una moda que va tenir vigència en determinats cercles cortesans.

Els seus autors van ser uns noranta trobadors –vuitanta-vuit o vuitanta-nou

segons Lírica profana– de diferents procedències que van compondre en dife-

rents cercles i amb diferent intensitat. Alguns, com Martín Codax, són autors

exclusivament de cantigss d'amigo i, d'altres, al contrari, també van conrear

altres gèneres, com el rei Don Denis, que al seu torn és el trobador més prolí-

fic quant a cantigas d'amigo. Els regnats d'Alfons X i del seu nét van ser els

de més èxit quant a la composició d'aquest tipus de cantigues, i va coincidir

el primer amb la presència de trobadors provençals com el narbonès Guiraut

Riquier i el català Cerverí de Girona, i aquest últim es va inspirar amb tota

probabilitat en certes composicions de la cort alfonsina per a compondre les

seves cançons popularitzants, com la viadeyra. Al seu torn, aquests mateixos

trobadors, autors de pastorel·les, van poder influir a Johan Airas i Pedr' Amigo,

que juntament amb Don Denis són els únics que van compondre pastorel·les.

Pel que fa a l'expressió cantiga d'amigo, com hem consignat més amunt, es pot

assenyalar que apareix en un dels capítols de l'Arte de trobar i en alguns, molt

pocs, dels textos poètics transmesos, com en la cantiga de teler dialogada del

portuguès Estevan Coelho, que va estar en la cort del rei Don Denis i que té

una relació evident amb les chansons de toile franceses. L'original fiinda recull

la creença popular del poder endevinatori de determinades aus, però amb un

to ironicoburlesc (menjant carn de voltor) que resulta innovador en aquesta

mostra tardana del gènere d'amic. 29,1. Cantiga de refrany, paral·lelística, co-

bles singulars:

"Sedia la fremosa seu sirgo torcendo,
sa voz manselinha fremoso dizendo
cantigas d' amigo.

Estaba la hermosa devanando sus sedas
con su dulce voz decía hermosas
cantigas de amigo.

Sedia la fremosa seu sirgo lavrando,
sa voz manselinha fremoso cantando
cantigas d' amigo.

Estaba la hermosa sus sedas bordando
con su dulce voz cantando hermosas
cantigas de amigo.

Vegeu també

Recordeu que en l'apartat 1
d'aquest mòdul, dedicat a la lí-
rica pretrobadoresca, s'ha vist
la cançó de dona romànica eu-
ropea.
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–Par Deus de Cruz, dona, sei eu que avedes
amor mui coitado que tan ben dizedes
cantigas d' amigo.

–Por Dios crucificado, señora, sé que tenéis
penas de amor, pues tan bien cantáis
canciones de amigo.

–Par Deus de Cruz, dona, sei eu que andades
d' amor mui coitada que tan ben cantades
cantigas d' amigo.

–Por Dios crucificado, señora, sé que andáis
con penas de amor, pues tan bien cantáis
canciones de amigo.

–Avuitor comestes, que adevinhades" –Buitre comisteis, pues lo adivinasteis.

La marca característica de les cantigas d'amigo és la presència fingida (ja que

els autors sempre van ser homes) de la veu d'una dona que parla dels seus sen-

timents i que invoca l'"amigo", l'home a qui ella estima; en d'altres, la mare, les

germanes o les amigues poden ser aquest interlocutor, mut o que dialoga amb

ella. O també poden ser apostrofats la naturalesa, els sants o Déu. La dona que

parla és jove i es designa a si mateixa com a amiga, filha, velida, dona virgo, me-

ninha, manselinha, moça (termes que al·ludeixen a la seva condició de soltera).

Les seves paraules revelen la seva intimitat: namorada, coitada, leda, sanhuda.

Els seus desitjos amb relació a l'amic són clarament sensuals i d'erotisme em-

mascarat, encara que aparentment continguts i castos –veer, falar, balar, fazer

ben, fazer prazer–, i s'expressen tant amb alegria exaltada –leda serei, ca falei con

meu amigo– com amb angoixa i dolor –des que s'el d'aqui foi nunca vi prazer.

Aquestes noies enamorades són conscients de la seva feminitat i la fan valer,

al·ludint al seu corpo velido, als seus cabelos o al fet que és louçana o fremosa e de

muy bon prez; i malgrat les dificultats en la relació amorosa, la jove és valenta

i està disposada a defensar-la davant de qualsevol oposició, fins i tot portant

la iniciativa per a anar a la trobada amb l'amic.

L'originalitat de les cantigas d'amigo està, sobretot, en la incidència en la rela-

ció amorosa amb la naturalesa i el paisatge, amb els seus elements propis com

el mar, les ones, el riu, la font, les flors, els arbres, els cérvols o els ocells. I

és que, malgrat que les situacions i les idees pertanyen a l'àmbit romànic en

general, en les cantigas d'amigo es destaquen clarament certs trets locals del

nord-oest peninsular com, per exemple, el mar, amb les seves ones i navilis.

El mar, tan absent en la poesia romànica, és un dels escenaris privilegiats de

moltes cantigues, per la qual cosa alguns crítics han considerat les mariñas

o barcaroles com un subgènere. La noia, des de terra, espera mirant al mar,

ja que un vaixell li pot portar l'amic o, al contrari, emportar-se'l, allunyant-lo

d'ella. Sola i plena de temor, la fremosa de la cantiga de Mendinho, una de les

joies de les cantigas d'amigo i única mostra conservada d'aquest joglar gallec,

veu com el mar l'envolta, ja que la marea, ondas grandes do alto mar, ha pujat.

Per mitjà d'un esquema paral·lelístic perfecte el joglar gallec introdueix de ma-

nera original la tan repetida hipèrbole de morir d'amor. Sota les ones que en-

volten la jove s'amaga la passió amorosa augmentada per l'absència de l'amic,

barqueiro-remador, l'únic que la pot apartar del perill. 98,1. Cobles alternades.

Dístics monorims seguits d'un refrany, les estrofes van lligades pel leixa-prén:
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"Sedia-m' eu na ermida de San Simión
e cercaron-mi-as ondas que grandes son.
Eu atendend' o meu amigu'! E verrá?

Estaba yo en la ermita de san Simón
y me rodearon las olas que grandes son
esperando a mi amigo, ¿y vendrá?

Estando na ermida, ant' o altar,
cercaron-mi-as ondas grandes do mar.
Eu atendend' o meu amigu'! E verrá?

Estando en la ermita ante el altar
me rodearon las olas grandes del mar
esperando a mi amigo, ¿y vendrá?

E cercaron-mi-as ondas que grandes son:
non ei [i] barqueiro nen remador.
Eu atendend' o meu amigu'! E verrá?

Y me rodearon las olas que grandes son,
no tengo barquero ni remador,
esperando a mi amigo, ¿y vendrá?

E cercaron-mi-as ondas do alto mar:
non ei [i] barqueiro nen sei remar.
Eu atendend' o meu amigu'! E verrá?

Y me rodearon las olas de la marea alta,
no tengo barquero ni sé remar
esperando a mi amigo, ¿y vendrá?

Non ei i barqueiro nen remador:
morrerei [eu], fremosa, no mar mayor.
Eu atendend' o meu amigu'! E verrá?

No tengo allí barquero ni remador,
Moriré, hermosa, en la marea alta
esperando a mi amigo, ¿y vendrá?

Non ei [i] barqueiro nen sei remar:
morrerei eu, fremosa, no alto mar.
Eu atendend' o meu amigu'! E verrá?"

No tengo allí barquero ni sé remar,
moriré hermosa en la marea alta
esperando a mi amigo, ¿y vendrá?

I encara que en les cantigas d'amigo mai no hi ha una ambientació urbana,

sovint un topònim de la geografia gallega, generalment relacionat amb una

ermita o una romeria, apareix com el lloc concret i real de la trobada amorosa.

"Por primera vez los topónimos se usan con color poético", va comentar Xosé

Filgueira Valverde en parlar de les cantigas de romeria, com aquesta del joglar

Airas Paez, 15,4. Cobles singulars, cantiga de refrany:

"Quer'ir a Santa Maria de Reça
e, irmãas, treides migo,
e verrá o namorado
de bon grado falar migo:
quer 'ir a Santa Maria de Reça,
u non fui á mui gram peça.

Quiero ir a Santa María de Reza,
hermanas, venid conmigo,
y vendrá mi enamorado
de buen grado a hablar conmigo:
quiero ir a Santa María de Reza
que hace mucho tiempo que no he ido.

Se alá foss', irmãas, ben sei
que meu amigu' i verria,
por me veer e falar migo,
ca o non vi noutro dia:
quer 'ir a Santa Maria de Reça,
u non fui á mui gram peça."

Si fuera allí, hermanas, bien sé
que mi amigo allí vendría,
para verme y hablar conmigo,
pues no lo vi el otro día:
quiero ir a Santa María de Reza
que hace mucho tiempo que no he ido.

Malgrat el realisme de la cantiga d'amigo, sovint una representació breu, i de la

simplicitat de la perspectiva femenina i de la seva realització, les cantigues són

complexes, amb un simbolisme molt particular i submergides en una atmos-

fera dramàtica intensa. Els elements són reals i alhora simbòlics, i actuen com

a contrasenyes que es transmeten immediatament entre l'emissor-autor i el

que rep el missatge. Si no hi hagués aquesta hermenèutica recíproca, l'element

quedaria desproveït de la forta càrrega semàntica que el cercle literari poètic

li ha atorgat i la cançó s'interpretaria de manera incompleta o errònia. La pro-

liferació de camps semàntics, i d'elements heterogenis, com també la seva es-

tructura estròfica paral·lelística, no solament condicionen l'esquema mètric i
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les rimes de les cantigas d'amigo, sinó també la retòrica, la sintaxi i el vocabu-

lari. Tot això hi confereix una tensió contínua entre la simplicitat i l'artifici,

entre el realisme i l'abstracció.

La cantiga Levad', amigo, que dormides as manhãas frias, de Nuno Fernández

Torneol, és un exemple excel·lent i bellíssim de simplicitat aparent en el qual

l'acurada elaboració serveix per a anar enfilant els motius més tòpics i simbò-

lics de la cançó amorosa tradicional: els ocells, l'alba i la font. Però la cantiga

és menys innocent del que es fa veure, ja que l'amic ha deixat o traït la noia,

la qual cosa s'entén per les expressions "tallar les rames" i "secar les fonts", que

faran allunyar o morir a les aus "que cantaven d'amor". En els estudiosos ha

suscitat un gran interès perquè sembla l'únic text en la lírica galaicoportuguesa

que s'aproxima al gènere gal·loromànic de l'alba, encara que, en realitat, on

hi ha més afinitat és en el primer vers. A partir d'aquest desapareix qualsevol

referència a l'albada i a la separació dels amants, a la presència del guaita o a la

por dels enamorats de ser sorpresos. 106, 11. Cobles capfinides, paral·lelismes

literals, leixa-prén i refram:

"Levad', amigo, que dormides as manhãas frias;
todalas aves do mundo d' amor dizian:
leda m' and' eu.

Levantáos, amigo, que dormís en las mañanas frías;
todas las aves del mundo decían de amor:
Ando contenta.

Levad', amigo, que dormide'-las frias manhãas;
todalas aves do mundo d' amor cantavan:
leda m' and' eu.

Levantáos, amigo, que dormís en las frías mañanas;
todas las aves del mundo de amor cantaban:
Ando contenta.

Toda-las aves do mundo d' amor diziam;
do meu amor e do voss' en ment' avian:
leda m' and' eu.

Todas las aves del mundo de amor hablaban;
de mi amor y del vuestro hablaban:
Ando contenta.

Toda-las aves do mundo d' amor cantavan;
do meu amor e do voss' i enmentavan:
leda m' and' eu.

Todas las aves del mundo de amor cantaban;
mi amor y el vuestro así recordaban:
Ando contenta.

Do meu amor e do voss' en ment' avian;
vós Ihi tolhestes os ramos en que siian:
leda m' and' eu.

Mi amor y el vuestro recordaban;
vos les cortasteis las ramas donde estaban:
Ando contenta.

Do meu amor e do voss' i enmentavam;
vos lhi tolhestes os ramos en que pousavan:
leda m' and' eu.

Mí amor y del vuestro comentaban:
vos les cortasteis las ramas donde posaban:
Ando contenta.

Vós lhi tolhestes os ramos en que siian
e Ihis secastes as fontes en que bevian:
leda m' and' eu.

Vos les cortasteis las ramas donde posaban
y les secasteis las fuentes en que bebían:
Ando contenta.

Vós Ihí tolhestes os ramos en que pousavan
e Ihis secastes as fontes u se banhavan:
leda m' and' eu."

Vos les quitasteis las ramas donde posaban
y les secasteis las fuentes donde se bañaban:
Ando contenta.

Ai flores, ai flores do verde pino, del rei Don Denis, és una de les composicions

més conegudes de l'escola galaicoportuguesa i que mereix especial atenció, ja

que és l'única en què el diàleg s'estableix amb un element de la naturalesa, les

flors del pi, que, en aquest cas, li anuncia la tornada de l'amic "abans d'acabar

el termini". La interpel·lació reiterada de la jove a les flors per l'estimat, i la res-

posta d'aquestes, en les quatre estrofes últimes, és un exemple clar de l'eficàcia

dels recursos formals que, sàviament i acuradament organitzats, donen a la
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cantiga l'aparença d'un registre popularitzant Ando contenta. Tanmateix, el vers

decasíl·lab és més propi de la tradició provençal de la cantiga d'amor. 25,2.

Cobles alternades, paral·lelisme verbal entre parelles d'estrofes, leixa-prén, dís-

tic amb tornada, sinònims alternants (amigo/amado), refrany i longitud con-

siderable:

"Ai flores, ai flores do verde pino,
se sabedes novas do meu amigo!
Ai Deus, e u é?

¡Ay flores, ay flores del verde pino,
si tenéis noticias de mi amigo!,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

Ai flores, ai flores do verde ramo,
se sabedes novas do meu amado!
Ai Deus, e u é?

¡Ay flores, ay flores del verde ramo,
si tenéis noticias de mi amado!,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

Se sabedes novas do meu amigo,
aquel que mentiu do que pos conmigo?
Ai Deus, e u é?

Si tenéis noticias de mi amigo,
aquel que mintió sobre lo que acordó conmigo,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

Se sabedes novas do meu amado,
aquel que mentiu do que mh a jurado.
Ai Deus, e u é?

Si tenéis noticias de mi amado,
aquel que mintió de lo que me ha jurado,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

Vós preguntades polo voss' amigo?
E eu bem vos digo que é san' e vivo.
Ai Deus, e u é?

¿Vos me preguntáis por vuestro amigo?
Y yo os aseguro que está sano y vivo,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

Vós preguntades polo voss' amado?
E eu bem vos digo que é viv' e sano.
Ai Deus, e u é?

¿Vos me preguntáis por vuestro amado?
Y yo os aseguro que está vivo y sano,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

E eu bem vos digo que é san' e vivo
e será vosc' ant' o prazo saido.
Ai Deus, e u é?

Y yo os aseguro que está sano y vivo,
y que estará con vos antes del plazo vencido,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

E eu bem vos digo que é viv' e sano
e será vosc' ant' o prazo passado.
Ai Deus, e u é?"

Y yo os aseguro que está vivo y sano
y que estará con vos antes de que venza el plazo,
¡ay Dios!, ¿y dónde está?

En la cantiga de Pero Meogo, Fostes, filha, eno bailar, la menció del cérvol té un

fort matís eròtic, ja que s'identifica amb l'amic o el substitueix. Aquest animal,

que simbolitza la sexualitat masculina des de textos tan antics i dispars com

la Bíblia, l'Eneida o algunes moasaxas àrabs o hebrees, va ser condemnat de

manera reiterada pel cristianisme perquè el relacionava amb certes pràctiques

paganes d'índole sexual. La baralla de la mare per la trobada de la filla a la

font amb l'enamorat-cérvol i la ruptura del vestit (pèrdua de la virginitat) no

deixen lloc a dubtes sobre la identitat del símbol. 134,4. Cantiga de refrany,

amb leixa-prén:

"Fostes, filha, eno bailar
e rompestes í o brial.
Pois o namorado í ven
esta fonte seguídea ben,
pois o namorado í ven.

Fuiste, hija, al baile
y rompiste allí el brial.
Pues el enamorado allí viene,
esta fuente vigiladla bien,
pues el enamorado allí viene.

Fostes, filha, eno loir
e rompestes í o vestir.
Poilo cervo í ven
esta fonte seguidea ben,
poilo cervo í ven.

Fuiste, hija, a divertiros
y rompiste el vestido.
Pues el ciervo allí viene,
esta fuente vigiladla bien,
pues el ciervo allí viene.
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E rompestes í o brial
que fezestes ao meu pesar.
Poilo cervo í ven
esta fonte seguídea ben,
poilo cervo í ven.

Y rompiste el brial
y lo hiciste a mi pesar.
Pues el ciervo allí viene
esta fuente vigiladla bien
pues el ciervo allí viene.

E rompestes í o vestir
que fezestes a pesar de min.
Poilo cervo í ven
esta fonte seguídea ben.
poilo cervo í ven."

Y rompiste el vestido
y lo hiciste a mi pesar.
Pues el ciervo allí viene,
esta fuente vigiladla bien,
pues el ciervo allí viene.

Portar les dones els cabells llargs i solts era en l'edat mitjana un senyal jurídic

de virginitat per oposició a les casades i vídues, que els portaven recollits so-

ta les toques. En aquesta cantiga dialogada entre mare i filla, del joglar portu-

guès Johan Zorro, la petició del rei dels cabells o les trenes de la jove és una

sinècdoque (una part pel tot) simbòlica, ja que el que li demana el rei és el

seu lliurament, a la qual cosa la mare, sempre tan reticent amb l'amic, aquesta

vegada no dubta ni un segon: "Filha, dade-os a el rey". 83,2. Cantiga dialoga-

da. Cobles singulars. Dístic monorim seguit de refrany. Paral·lelisme a nivell

verbal i conceptual cabelos/garcetas:

"–Cabelos, los meus cabelos,
el-rey m' enviou por elos!
Madre, que Ihis farey?
–Filha, dade-os a el-rey.

–¡Cabellos, mis cabellos,
el rey envió a por ellos!
Madre, ¿qué voy a hacer?
–Hija, dáselos al rey.

–Garcetas, las myas garcetas,
el-rey m' enviou por elas!
Madre, que Ihis farey?
–Filha, dade-as a el-rey."

–¡Trenzas, mis trenzas,
el rey envió a por ellas!
Madre, ¿qué voy a hacer?
–Hija, dáselas al rey.

Rentar camises, cremar candeles, ballar davant de l'església, collir flors, ba-

nyar-se al mar, rentar-se els cabells, parlar a les ones, ballar al voltant dels

avellaners, donar a l'amic una cinta, etc.; en la lírica galaicoportuguesa el re-

pertori de motius és riquíssim i es prolongarà en les composicions castellanes

dels segles XV i XVI. Coincideixen en la interpretació dels símbols el culte i el

folklòric, el pagà i el cristià, el món occidental i l'oriental, que amb el temps

es van anar enriquint, es van transformar, alguns es van cristianitzar i d'altres

es van erotitzar.

5.7. La cantiga d'escarnho e de maldizer

En el tercer dels grans gèneres poètics de la lírica galaicoportuguesa tenen ca-

buda totes les composicions que no són estrictament d'amor o d'amic, per la

qual cosa el contingut és molt ampli i variat, i és necessari establir una distin-

ció inicial entre les cantigues que són clarament d'escarni i de maleir i les altres

que corresponen als anomenats gèneres menors o gèneres contaminats.
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"Cantigas d'escarneo son aquelas que os trobadores fazen querendo di-

zer mal d'alguén en elas, e dizéndollho per palavras�cubertas que hajan

dous entendimentos pero lhelo non entenderen ligeiramente: e estas

palavras chaman os clérigos equivocatio. E esas cantigas se poden fazer

outrosí de maestría ou de refrán.

Cantigas de maldizer son aquelas que fazen os trobadores descuberta-

mente. En elas entran palabras que queren dizer mal e non haver ou-

tro entendimento se non aquel que queren dizer chãamente." (Arte de

trobar)

Les rúbriques explicatives que acompanyen algunes composicions galaico-

portugueses indiquen que "esta cantiga é de mal dizer o fez estas cantigas

d'escarnho e de maldizer" pretenent establir una distinció entre les cantigues

que critiquen descubertamente, és a dir, de manera oberta i clara i sense dobles

sentits (les cantigues de maleir) i les que escarneixen de manera indirecta mit-

jançant palavras cuvertas o de doble sentit (les d'escarni). La subtilesa d'aquesta

diferència, al costat de la confusió que presenten els cançoners i els hàbits dels

editors moderns en incloure-les totes sota un epígraf comú, avui dia aconse-

llen mantenir l'etiqueta globalitzadora de cantigues d'escarni, afegint els aspec-

tes temàtics, com l'escarni polític, l'escarni personal, l'escarni literari, etc., que

és el que s'empra en els volums de Lírica profana.

Emparentades, doncs, amb el sirventès provençal, tot i saber la distància que

hi ha entre els dos, aquestes cantigues gallegues es distingeixen per una clara

tendència a la invectiva personal, a les xanxes creuades entre trobadors d'un

determinat cercle literari i a les crítiques sobre aspectes de la societat i deter-

minats individus.

Pel que fa a la forma, tant poden ser de mestria com de refrany, encara que

d'aquestes últimes amb prou feines n'hi ha una tercera part. Les cantigues

d'escarni i maleir són el resultat literari, com les altres cantigues, d'una elabo-

ració rigorosíssima i, encara que el seu objectiu i el llenguatge es puguin consi-

derar més baixos, no per això les regles de composició es relaxen, i la diversitat

de tons i el doble sentit és una de les riqueses que ens ofereixen.

El grup més nombrós el constitueixen les d'escarni�personal, que sol incidir

en elements molt concrets de les víctimes del trobador, com són l'aspecte físic,

ser un mal trobador, la tendència a determinats vicis (generalment de tipus

sexual) o la conducta promíscua de la seva dona. De la mateixa manera que les

cantigas d'amor i les d'amic ja s'identificaven des del primer vers, les d'escarni

s'acostumaven a iniciar donant el nom propi, sobrenom o malnom del perso-

natge objecte de la burla, fàcilment identificat per l'auditori.
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De més abast són les sàtires dirigides contra els representants d'altres esta-

ments: els infançons, els rics homes, els clergues, certs cavallers –els ambicio-

sos, els avars i els covards, i els que manifesten el desig d'ascendir socialment

o els que, essent pobres, volen aparentar riquesa. Tampoc no van deixar de ser

satiritzats els metges, advocats, jutges, soldats, endevins, les dides, les abades-

ses, les soldadeiras, etc., i sembla que tota la societat podia ser objecte d'escarni.

Un nombre considerable de textos aborden aspectes literaris com la incapacitat

artística, presumptes plagis o l'afany de certs joglars per créixer socialment.

La sàtira literària va ser un terreny propici per a parodiar fórmules, temes i

motius del registre amorós cortès com el retrat de l'estimada, el servei feudal

o la mort per amor, emprant un llenguatge grosser i obscè que faria esclatar

de riure l'auditori.

Els mateixos trobadors que un dia componien delicades cantigues, un altre

atacaven amb el poema més ferotge o més obscè, com el rei Alfons X. La co-

existència del líric i el satíric s'ha considerat un dels trets fonamentals de la

lírica galaicoportuguesa. La cultura trobadoresca va permetre una espècie de

desdoblament de la personalitat i va ensenyar als homes de l'edat mitjana el

plaer exquisit de les idees i dels sentiments sense dissoldre per això la força

vital de l'instint; d'això, la contradicció aparent en certes actituds poètiques.

Amb paraules descaradament directes, tots els aspectes físics, habituals o aber-

rants de la sexualitat són presents en determinades cantigues, o, al contrari,

paraules velades o cubertas que pertanyen al camp semàntic de la guerra, com

cabalgar, ferir, vencer, o al dels estris quotidians més comuns, com baston, pedra,

caldeira o fendedura, encobriran les relacions sexuals o els òrgans reproductors

masculí i femení.

A partir de la cantiga de maldizer Ora faz ost' o senhor de Navarra (80,1), de Johan

Soarez de Pavia, datada al final del segle XII i rigorosament històrica, no van

faltar les cantigues de fons polític, que es poden agrupar per cicles o temes dins

d'uns límits cronològics i temàtics molt concrets, i en el repertori de la Lírica

profana han establert estudiosos com Tavani i Alvar, entre d'altres. Aquests

poemes no es limitaven a fer una crítica "realista" dels fets sinó a provocar les

rialles per mitjà de la ironia i la burla.

La cort d'Alfons X va afavorir aquesta producció satírica agrupant trobadors

procedents de diferents classes socials i joglars que competien per fer-se un

lloc entre els més famosos i es llançaven pulles enginyoses i dures sense més

ànim que divertir-se. Aquest ambient de gran activitat poètica va afavorir la

renovació de gèneres.

Entre les sàtires literàries, aquesta de Pero García Burgalés, trobador del qual,

malgrat la seva gran producció, manquem de dades biogràfiques, és una bur-

la del tòpic tan recurrent de morir d'amor que empraven els trobadors de

les cantigas d'amor. Prenent el seu col·lega Roy Queymado com a exemple

Gaucelm Faidit amb la soldadura Guilhelma
Monja.
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d'insistència en aquesta actitud poètica, Pero García va alternant les paraules

muerte i vida amb al·lusions enginyoses a algun element religiós. 125,45. Can-

tiga de mestria. Tres cobles unissonans amb una fiinda de tres versos:

"Roy Queymado morreu con amor
en seus cantares, par Santa Maria,
por hunha dona que gran ben queria;
e, por se meter por mays trobador,
por que lh' ela non quiso ben fazer,
feze-s' el en seus cantares morrer;
mais resurgiu depoys, ao tercer dia.

Roi Queimado ha muerto de amor
en sus cantares, por Santa María,
por una dama a la que amaba mucho;
y para dárselas de mejor trovador,
ya que ella no quería hacerle bien,
se dejó morir en sus cantigas;
pero resucitó después, al tercer día.

Esto fez el por unha sa senhor
que quer gran ben; e mays vos en dirya:
por que cuyda que faz hi maestria,
enos cantares que fez, á sabor
de morrer hy e des y d' ar vyver.
Esto faz el que xo pode fazer,
mais outr' omen per ren nono faria.

Esto lo hizo por su señora
a la que quiere mucho; y aún más os diría:
creyendo que así obra con maestría
en las cantigas que hace, le gusta
morir y, así volver a vivir.
Esto lo hace él, que lo puede hacer,
pero cualquier otro no lo haría por nada.

E non á ja de sa morte pavor,
se non sa morte mays la temeria,
mays sabe ben, per sa sabedoria,
que vyverá, desquando morto for:
e faz-s'en seu cantar morte prender,
des y ar vyv' e vedes que poder
que lhi Deus deu! Mays queno cuydaria!

Y no le da miedo su propia muerte,
pues de lo contrario temería más a su muerte;
pero sabe bien, gracias a su sabiduría,
que vivirá a partir del momento en que muera;
y se hace morir en sus cantares
y vuelve luego a vivir. Ved ahí el poder
que le dio Dios, ¡quién lo iba a pensar!

E se mi Deus a mi desse poder
qual oj' el á, poys morrer, de viver,
já mais morte nunca eu temeria."

Y si Dios me diera a mí el poder
que él tiene hoy, de vivir después de haber muerto,
no temería nunca más a la muerte.

El portuguès Martin Soarez, un dels trobadors més antics de l'escola i

d'abundant producció (quaranta-cinc cantigues), va arremetre en quatre can-

tigues de maleir contra el joglar Lopo per mal músic i comensal avorrit. 97, 9.

Dues cobles singulars i rimes derivades: cantar-canta i jograr-jograron. Notem la

malèvola intenció de Soarez en l'ús de na garganta com a paraula rima:

"Foi un dia Lopo jograr
a cas d' un infançon cantar;
e mandou-lh' ele por don dar
três couces na garganta;
e fui-lh' escass', a meu cuydar,
segundo com' el canta.

Fue un día el juglar Lopo
a cantar a casa de un infanzón,
que mandó que le dieran como regalo
tres coces en la garganta;
y creo que fue poco generoso,
según como canta.

Escasso foi o infançon
en seus couces partir en ton,
ca non deu a Lopo, enton,
mais de três na garganta;
e mays merece o jograron,
segundo com' el canta."

Fue escaso el infanzón
al dar entonces sus coces,
pues no dio a Lopo
más que tres en la garganta;
y más se merece el juglarón.
según como canta.

L'única cantiga del trobador Nunes és una sàtira contra l'avarícia dels infan-

çons. Es pot datar en el 1247, a causa de l'al·lusió a la croada de Jaén convocada

"antaño". Es tracta de l'expedició organitzada per l'infant Don Alfonso (futur

Alfons X) el 1246, formant part de la del rei de França Lluís IX, sant Lluís, i

que es va fer a la mar a Aigües Mortes i Marsella el 1248. 105,1. Escarni social,

cantiga de refrany, cobles unissonans:
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"Un infançon mi á convidado
que seja seu jantar loado
par mi, mais eu nono ei guisado;
e direi-vos por que mi aven:
ca já des antan' ei jurado
que nunca diga de mal ben.

Un infanzón me ha invitado
a alabar su comida,
pero no lo creo conveniente;
y os diré por qué lo hice:
porque antaño juré
no hablar bien de lo que está mal.

Diss' el, poi-lo jantar foi dado:
–Load' este jantar onrado!
Dix' eu: –Faria-o de grado,
mais jurei antan' en Jaen,
na oste, quando fui cruzado,
que nunca diga de mal ben."

Me dijo después de darme de comer:
–¡Alabad este noble banquete!
Le dije: –Con gusto lo haría,
pero antaño juré en Jaén,
cuando me hice cruzado en el ejército,
no hablar bien de lo que está mal.

El trobador de la cort d'Alfons X i Sanç IV, Johan Vasquiz de Talaveira, va

conrear els tres gèneres de cantigues, i les notícies que dóna en els seus escarnis

i tençons han servit per a reconstruir-ne l'ambient trobadoresc alfonsí. També

es va unir als seus col·legues en les crítiques a María Pérez, com en aquesta

cantiga en la qual la tècnica del poeta queda en relleu en aconseguir un ritme

ràpid representat per apariats que queden trencats, en començar el segon vers,

amb la reiteració del nom de la cèlebre soldadeira. 81,15. Escarni personal.

Cantiga de refrany, cobles singulars:

"O que veer quiser, ai, cavaleiro,
Maria Pérez, leve algun dinheiro;
senon, non poderá i adubar prol.

El que quiera ver, ¡ay, caballero!,
a María Pérez, lleve algún dinero;
si no, no podrá conseguirla.

Quena veer quiser ao serão,
Maria Pérez, lev' algu' en sa mão;
senon, non poderá i adubar prol.

Quien quiera ver por la tarde
a María Pérez, lleve algo en la mano;
si no, no podrá conseguirla.

Tod' ome que a ir queira veer suso,
Maria Pérez, lev' algo de juso;
senon, non poderá i adubar prol."

Todo el que quiera ver arriba
a María Pérez, lleve algo debajo;
si no, no podrá conseguirla.

Entre els escarnis als cavallers covards destaca aquest del cavaller Alfonso Men-

dez de Besteiros, que sembla originat per les guerres d'Alfons X contra els re-

bels granadins, per la qual cosa es pot datar el 1264 o 1265. El poeta utilitza

els recursos habituals donant-los un aire personal: el paral·lelisme té un valor

d'intensificació amb la comparació del cavaller covard amb tres animals do-

mèstics, i el refrany es basa en la primera síl·laba d'una paraula al/çou i pro-

dueix un curiós encavalcament. 7,4. Escarni polític, cantiga de refrany, cobles

singulars:

"Don Foão, que eu sei que á preço de livão,
vedes que fez ena guerra –daquesto soo certão:
sol que viu os genetes, come boi que fer tavão,
sacudiu-se e revolveu-se, al-
çou rab' e foi sa via a Portugal.

Don Fulano, que yo sé que tiene fama de liviano,
mirad lo que hizo en la guerra –de ello estoy seguro:
nada más ver a los jinetes, como buey herido por tábano,
se sacudió, se volvió, al-
zó el rabo y se marchó a Portugal.

Don Foão, que eu sei que á preço de ligeiro,
vedes que fez ena guerra –daquesto son verdadeiro:
sol que viu os genetes, come bezerro tenreiro.
sacudiu-se e revolveu-se, al-
çou rab' e foi sa via a Portugal.

Don Fulano, que yo sé que tiene fama de ligero,
mirad lo que hizo en la guerra –de ello sé que es verdad:
nada más ver a los jinetes, como becerro ternero,
se sacudió, se volvió, al-
zó el rabo y se marchó a Portugal.
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Don Foão, que eu sei que á prez de liveldade,
vedes que fez ena guerra –sabede-o por verdade:
sol que viu os genetes, come can que sal de grade,
sacudiu-se e revolveu-se, al-
çou rab' e foi sa via a Portugal."

Don Fulano, que yo sé que tiene fama de ligereza,
mirad lo que hizo en la guerra –tenedlo por cierto:
nada más ver a los jinetes, como perro que sale de la jaula,
se sacudió, se volvió, al-
zó el rabo y se marchó a Portugal.

5.8. Gèneres menors

Des d'una perspectiva metodològica, es consideren gèneres menors, o

variacions genèriques, els que, encara que amb un nombre més reduït

de poemes, que també apareixen definits en l'Arte de trobar, empren una

estructura temàtica pròpia. També revelen, potser en més mesura que

en els gèneres majors, una important influència provençal i francesa i

una hibridació o contaminació particulars amb altres gèneres.

La pastorel·la galaicoportuguesa atorga un espai ampli al soliloqui de la pas-

tora, la qual cosa la converteix en una variant de la cantiga d'amigo, i pel que

sembla l'únic tret per a adscriure-la a aquest gènere és la presència del terme

pastor (pastora), semànticament ambigu, ja que també equival a mosso o mos-

sa. Dels set testimonis que s'han conservat totes pertanyen a autors de l'últim

terç del segle XIII, de la qual cosa es desprèn que no va arribar a tenir gran

acceptació; tres van ser compostes per Don Denis.

El trobador Pedro'Amigo de Sevilha, canonge de les catedrals d'Oviedo i Sala-

manca en les últimes dècades del segle XIII, va conrear, entre les seves trenta-sis

composicions, cantigas d'amor i d'amigo, nombrosos escarnis i tençons. En

aquesta pastorel·la es poden reconèixer les característiques pròpies del gènere

com les dels poemes occitans i francesos. Trobada del trobador amb la pastora

en un lloc concret, en aquest cas Compostel·la, el diàleg de seducció per mitjà

de regals i el rebuig inicial de la noia, que l'acaba acceptant com a entendedor. El

registre cortès de la cantiga d'amor és evident en aquest terme i quan el seduc-

tor es vol convertir en l'ome, vassall, de la pastora. 116,29. Cantiga de mestria,

cobles dobles i capcaudadas (I-II; III-IV; V-VI). És l'únic text en què s'anomena

el gènere, "fiz [...] esta pastorela" (v. 6):

"Quand' eu hun dia fuy en Compostela
en romaria, vi hunha pastor
que, poys fuy nado, nunca vi tan bela,
nen vi outra que falasse milhor,
e demandey-Ihe logo seu amor
e fiz por ela esta pastorela.

Cuando un día fui a Compostela
en romería, vi a una pastora
que, desde que nací, nunca vi tan bella
ni otra que hablase mejor,
y enseguida le pedí su amor
e hice por ella esta pastorela.

Dixi-lh' eu logo: «Fremosa poncela,
queredes vós min por entendedor,
que vos darey boas toucas d'Estela,
e boas cintas de Rrocamador,
e d'outras doas a vosso sabor,
e ffremoso pano pera gonela?».

Entonces le dije: "Hermosa doncella,
¿me aceptáis como entendedor,
que os daré buenas tocas de Estella
y buenas cintas de Rocamador,
y otros regalos que os agraden
y hermoso paño para una túnica?"
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E ela disse: «Eu non vos queria
por entendedor, ca nunca vos vi
se non agora, nen vus filharia
doas que sey que non som pera min,
pero cuyd' eu, sse as filhass' assy,
que tal á no mundo a que pesaria.

Y ella dijo: "Yo nunca os querría
como entendedor, pues nunca os vi
hasta ahora, ni aceptaría
regalos que sé que no son para mí;
pues creo yo que si los aceptase,
hay otra en este mundo que le dolería.

E, se veess'outra, que Ihi diria,
sse me dizesse ca per vós perdi
meu amigu' e doas que me tragia?
Eu non sey rem que lhi dissess' aly;
se non foss'esto de que me tem' i,
non vos dig' ora que o non faria».

Y, si viniese la otra, ¿qué podría decirte yo,
cuando me dijese "por vos perdí
a mi amigo y los regalos que me traía?"
No sé qué podría decirle entonces.
Si no fuese por esto que temo,
no os digo ahora que no lo habría hecho".

Dix' eu: «Pastor ssodes bem rrazõada,
e pero creede, se vos non pesar,
que non est' oj' outra no mundo nada,
se vós non sodes, que eu sábia amar,
e por aquesto vos venho rrogar
que eu seja voss' ome esta vegada».

Le dije yo: "Pastora: sois bien sensata,
y creed, si no os molesta,
que no ha nacido en el mundo otra
que no seáis vos, a quien yo sepa amar,
y por eso vengo a rogaros
que esta vez sea yo vuestro vasallo".

E diss'ela, come bem ensinada:
«Por entendedor vos quero filhar
e, poys for a rromaria acabada,
aqui, d' u sõo natural, do Sar,
cuydo-m' eu, se me queredes levar,
ir-m' ei vosqu' e fico vossa pagada»."

Y dijo ella, como bien educada:
"Por entendedor os quiero tomar
y, cuando haya acabado la romería,
aquí, en el Sar, donde soy natural,
creo que si queréis llevarme,
me iré con vos muy satisfecha.

En el descordo cada estrofa del poema respon a un esquema mètric diferent

per desig de l'autor.

El pranto o elogi fúnebre, del qual es conserven cinc mostres, de vegades ser-

veix per a satiritzar o criticar el difunt, per la qual cosa es contamina amb les

cantigues d'escarni.

La cantiga�de�seguir i la cantiga�de�villano consisteixen a reprendre, de ve-

gades en clau paròdica, la música, o la música i l'estructura mètrica, o la tor-

nada d'un poema de gran divulgació. És possible que respongui a un lirisme

pretrobadoresc, poc apreciat en el moment de recopilació en els cançoners.

La cantiga�encomiàstica es caracteritza per l'elogi a un gran personatge, com

les dedicades a Ferran III o al comte de Barcelos, encara que pot amagar algun

tret crític o irònic. Pero da Ponte va compondre O que Valença conquereu lloant

la conquesta de València per Jaume I.

Els cançoners galaicoportuguesos no han transmès cap alba amb les caracte-

rístiques més genuïnes d'aquest gènere, i només es poden entreveure alguns

retalls temàtics en alguna cantiga d'amic. L'exemple més proper a l'estil pro-

vençal, encara que amb reserves per part de certs estudiosos, és Levad', amigo

que dormides as manhanas frias, de Nuno Fernandez Torneol, que hem inclòs

entre les cantigas d'amigo. Cal advertir que la paraula alva que apareix en al-

gunes cantigues, té el significat de 'blanca' i no d''alba'.
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Entre els gèneres dialogats entre dos trobadors, la tenção és un diàleg satirico-

burlesc que tendeix a l'escarni personal o literari, mentre que en el partimen

s'argumenta sobre l'amor.

El cavaller portuguès Johan Garcia de Guilhade va estar en la cort castellana

de Ferran III, en la d'Alfons X i en la portuguesa d'Alfons III, on es va relacio-

nar amb trobadors importants. De la seva extensa obra es conserven cinquan-

ta-quatre cantigues compostes en tots els gèneres; cinc són sàtires o debats

amb el joglar Lourenço, que va estar al seu servei. La tençó Muito te vejo, Lou-

renço, queixar reflecteix un dels temes en què més va insistir aquest joglar en

els poemes: la paga que rebia per les seves cançons no estava a l'alçada dels

seus mèrits. 70,33. Tençó. Escarni literari. Cantiga de mestria, cobles dobles:

"–Muito te vejo, Lourenço, queixar
pola cevada e polo bever,
que to non mando dar a teu prazer;
mais eu to quero fazer melhorar,
pois que t' agora citolar oí
e cantar: mando que to den assi
ben como o tu sabes merecer.

–Bien te veo, Lourenço, quejarte
por la cebada y por la bebida,
que decís no te doy a tu gusto;
pero ahora te lo mejoraré
ya que acabo de oírte tocar la cítara
y cantar: ordeno que te den
tanto como te mereces.

–Johan Garcia, se vus en pesar
de que me queixo en vosso poder,
o melhor que podedes i fazer:
non mi mandedes a cevada dar
mal neno vinho que mi non dan i
atan ben com' eu sempre mereci,
ca vos seria grave de fazer.

–Johan Garcia, si os disgustan
mis quejas que os dirijo,
lo mejor que podéis hacer
es ordenar que no me den cebada
ni vino, pues no me dan
tanto como siempre he merecido,
pues para vos sería una acción muy penosa.

–Lourenço, a min grave non será
de te pagar tanto que mi quiser,
pois ante mi fezísti teu mester;
mui ben entendo e ben vejo já
come te pagu', e logo o mandarei
pagar a [un] gran vilão que ei,
se un bon pao na mão tever.

–Lourenço, no me sera difícil
pagarte tanto como quisiera,
ya que ante mí has hecho tu oficio;
bien entiendo y bien veo
como te pago, y después mandaré
que te pague un gran villano que tengo,
si tiene a mano un buen palo.

–Johan Garcia, tal paga achará
en vós o jograr, quand'a vós veer;
mais outr' a quen meus mesteres fezer,
que m' eu entenda mui ben me fará,
que panos ou algo merecerei,
e vossa paga ben a leixarei
e pagad '[a] outro jograr qualquer.

–Johan Garcia, tal paga encontrará
un juglar de vos, cuando os vea;
pero otro que mis oficios pueda realizar
y que me entienda, un gran bien me hará,
pues paños o algo más mereceré;
y como dejaré vuestra paga
pagad a cualquier otro juglar.

–Pois Lourenço, cala-t' e calar-m'-ei
e toda via tigo mi averrei,
e do meu filha guanto chi m' eu der.

–Si es así, Lourenço, cállate y callaré yo,
y sea como sea me avendré contigo,
y de lo mío, toma cuanto quieras.

–Johan Garcia, non vos filharei
algo, e mui ben vos citolarei;
e conhosco mui ben trobar!

–Johan Garcia, no tomaré nada
de lo vuestro, y os tocaré la cítara muy bien,
pues conozco muy bien lo que es trovar.

–A mofar, don Lourenço, chufar!" –¡A mofar. Don Lourenço, a fastidiarse!

Als gèneres esmentats cal afegir els cinc lais�de�Bretanha, composicions de

forma lliure i caràcter narratiu, anònimes, que són les versions galaicoportu-

gueses d'uns altres textos francesos d'argument artúric i tristanià. S'han con-

servat en el volum de la Biblioteca Vaticana V. Dos estan posats en boca de

donzelas com diuen les rúbriques que els encapçalen.
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"Esta cantiga fezerom quatro donzelas a Marot d'Irlanda, em tempo de rei Artús, porque
Marot filhava todas-las donzelas que achava em guarda dos cavaleiros, se as podia con-
querer d'eles. E enviara-as pera Irlanda pera serme sempre em servidom da terra. E esto
fazia el, porque fora morto seu padre por razom de ũa donzela que levava em guarda."

5.9. Les Cantigas de Santa María

Si en els assumptes polítics i militars el rei Alfons X va ser poc hàbil i va tenir

poca sort, com a impulsor de projectes culturals i científics el seu regnat va

sobresortir altament, per la qual cosa el monarca va merèixer justament el so-

brenom de Rei Savi. Alfons va propiciar el naixement de la prosa castellana

com a llengua de cancelleria per mitjà de la seva obra historiogràfica i jurídica i

per mitjà de la traducció de textos científics àrabs, hebreus, grecs i llatins. Això

no significa que tot fos obra personal del rei, sinó que la seva tasca era la de

supervisar, corregir i dirigir un equip d'especialistes de totes les nacions i reli-

gions que, a Toledo, van constituir un autèntic taller de saber i d'investigació.

"[...] el Rey faze un libro, non por que él escriba con sus manos, mas por que compone
las razones dél, e las emienda, et yegua, e enderesça, e muestra la manera de cómo se
deben fazer, desí escríbelas qui él manda, pero dezimos por esta razón que el Rey faze el
libro. Otrossí quando dezímos: el Rey faze un palacio e alguna obra, non es dicho por
que lo él fízíese con sus manos, mas por quél mandó fazer e dio las cosas que fueron
menester para ello; e quí esto cumple aquel ha nombre que faze la obra, e nos así veo
que usamos de lo decir."

General Estoria (llibre XVI, cap. XIII).

El rei Alfons també va ser poeta i en aquest camp va donar mostres d'un conei-

xement excel·lent de la tècnica trobadoresca i de la llengua galaicoportuguesa.

El corpus de poesia profana del qual és autor consta de trenta-quatre cantigues

d'escarni i maleir i quatre cantigas d'amor, una en castellà. El monarca també

va participar en quatre tençons amb trobadors de la seva cort i sembla que és

seva una discutida cantiga d'amic. És curiós comprovar com el devot cantaire

de la Mare de Déu també és autor de les invectives satíriques més procaces i

grosseres que van sortir de la seva cort.

Dins del conjunt de la poesia galaicoportuguesa les Cantigas de Santa María

(CSM), redactades en l'entorn del rei Alfons X, constitueixen un monument

de caràcter excepcional, ja que constitueixen el cançoner marià més ric de

l'edat mitjana per les seves narracions, les miniatures i la notació musical que

acompanya moltes d'elles. Els quatre-cents vint miracles de la Mare de Déu

tenen un caràcter d'inspiració tan unitari i una construcció tan organitzada

que s'han d'estudiar com un corpus a part i diferent de la lírica profana i, fins

i tot, de la tradició medieval mariana, ja que són miracles transformats en

cançons trobadoresques.

La difusió del culte a Maria va donar lloc, durant el segle XI, a adaptacions

vernacles de miracles comuns a tot Europa i a la creació autòctona de textos

relacionats amb sumptuaris locals. Però va ser durant el XIII quan van comen-

çar a proliferar les còpies per a ús dels predicadors i per a la devoció privada.

Si a França la col·lecció de miracles de la Mare de Déu de Gautier de Coincy

Les Cantigas de Santa María
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(1177-1235) inicia de manera precoç i brillantíssima aquesta tendència, a la

península Ibèrica els compiladors-autors de la literatura de miracles van ser

Gonzalo de Berceo, a la primera meitat del segle XIII, i Alfons el Savi.

Les CSM del rei Alfons són una obra col·lectiva sortida de l'escriptori regi to-

ledà, de la mateixa manera que la seva producció científica i historiogràfica.

El rei de França havia obsequiat el monarca amb la col·lecció de miracles de

Vicente de Beauvais, i també devia tenir accés a la voluminosa obra de Gau-

tier de Coincy i a la més propera de Gonzalo de Berceo. També va disposar

de les col·leccions, en llatí i en romanç, dels centres marials més visitats de

l'època, com Rocamadour, Soissons, Chartres, Canterbury, Montserrat i, altres,

més modestos, de la geografia castellana, portuguesa i gallega, els relats dels

qual s'haurien perdut si no fos per la seva decidida tenacitat. Però també entre

les fonts no s'han de deixar de banda les narracions que va sentir el mateix rei

o persones del seu entorn. Quant a la redacció, sobresurten dos col·laboradors:

Fray Juan Gil de Zamora, franciscà, confessor i amic del rei, autor d'un dels

pocs marials hispànics de l'època, el Liber Mariae, i Bernardo de Brihuega, cler-

gue de la cort que va recollir còdexs hagiogràfics per al rei.

Els col·laboradors espigolarien en obres generals i en mariologis, reunits amb

les procedències més diferents, i hi recollirien la tradició oral, les narracions

i encara els arguments de lloes; el rei els versificaria, no sense demanar de

vegades "recado" als poetes de la seva cort, en tant que els músics buscaven en

l'eclesiàstic, en les tonades populars o en el propi magí els sons adequats a les

paraules, i el monarca hi col·laborava.

Si la intervenció personal del monarca és evident en l'elecció del galaicopor-

tuguès per a la redacció de les CSM i en els patrons mètrics, com també la se-

lecció i supervisió de textos, de música i d'imatges per a enaltir les seves can-

tigues marials, tampoc no s'ha descartat que hauria pogut ser autor d'alguna

o algunes, ja que coneixia perfectament la llengua i les regles de composició

poètica: "Por tanto, os diré un milagro muy grande que hizo Santa María, y

ella manda que se pueda mostrar por mí, y no ande pidiendo a otro que me dé

ayuda" (65). Encara que sembla que no totes en què apareix eu fiz procedeixin

de mà pròpia. En algunes cantigues el monarca fa entendre que ha recollit el

miracle personalment de la tradició oral: "per quant' eu dizer oý / a muitos que

foron i..." ("Pel que he sentit de molts que van estar allà...") (29).

En l'anomenat pròleg B de les cantigues, que porta l'epígraf "Este é o prologo

das Cantigas de Santa Maria, ementando as cousas que á menester eno trobar",

el rei Alfons s'anomena a si mateix trobador de la Mare de Déu.

"E o que quero é dizer loor
da Virgen, Madre de nostro Sennor,
Santa Maria, que ést' a mellor
cousa que el fez; e por aquest' eu
quero seer oy mais seu trobador,
e rogo-lle que me queira por seu

Y yo quiero decir loor
de la Virgen, madre de Nuestro Señor,
Santa María, que es la mejor
cosa que Él hizo; y por esto yo
quiero hoy ser para siempre su trovador,
y le ruego que me quiera como su
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Trobador e que queira meu trobar
reçeber, ca per el quer' eu mostrar
dos miragres que ela fez;..." (v. 15-23)

trovador y que quiera mi trovar
recibir, pues con ello quiero mostrar
los milagros que Ella hizo;...

Sembla, doncs, que l'interès i la implicació personal d'Alfons X en la confecció

dels còdexs de les CSM va estar en la religiositat sincera del rei i en el desig

personal de tenir la seva col·lecció de miracles de la Mare de Déu, seguint la

voga d'aquella època a Europa, component-los no en llatí sinó en la llengua i

la forma lírica en què sobresortia el seu entorn trobadoresc. No es pot deixar

de costat que també aquesta recopilació mariana podria tenir una intenció

propagandística de prestigi universal. Les CSM demostraven que la cort alfonsí

era una cort rica, que generava obres importants de tot tipus, per la qual cosa

el monarca era digne dels màxims honors. Si les Cantigas agradaven al papa

Gregori X, el pontífex li podria atorgar suport en les seves ambicions polítiques

de ser proclamat emperador d'Alemanya, cosa que no va ocórrer.

La gran estima que tenia el rei per la seva col·lecció de cantigues la demostra

el fet que la volia tenir sempre a prop quan estava malalt, i en la disposició

del seu segon testament "que todos los libros de los Cantares de loor de Sancta

María sean todos en aquella iglesia do nuestro cuerpo se enterrare".

Les CSM són narracions de miracles de la Mare de Déu en les quals el fervor

marial, l'impuls poètic i la passió compilatòria del rei fan que es barregin fets

trivials al costat de "grandes milagros", que adapti "ejemplos" i aculli alguna

historieta. Es van compondre, abans que res, per a lloar la Mare de Déu, desta-

cant el seu poder de mitjancera entre Déu i els homes, poder que es manifesta

en la capacitat taumatúrgica; també la idea que serveixin d'exemple als homes

es veu expressada en forma de refranys que actuen com a "moralitat".

"Madre de Deus, non pod' errar / quen en ti á fiança. (24) Madre de Dios no puede pecar quien confía en ti.

Non pod' errar nen falecer
quen loar te sabe' e temer.
D'est' un miragre retraer
quero, que foi en França.
Madre de Deus, non pod' errar / quen en ti á fiança."

No puede errar ni fallar
quien te sabe loar y temer.
De esto quiero contar un milagro
que sucedió en Francia...
Madre de Dios no puede pecar quien confía en ti.

5.9.1. Els còdexs de les Cantigas

Probablement el rei va començar a recopilar, i potser a redactar, alguns dels mi-

racles en la seva joventut; i, a partir de la seva coronació (1252), va continuar

amb gran interès component i encoratjant la redacció als seus col·laboradors,

ajudant-se de la riquesa de mitjans més gran mai no usada en una empresa

cultural.
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Les quatre-centes vint Cantigas de Santa María ens han arribat per mitjà de

quatre luxosos manuscrits sortits dels tallers alfonsins. El còdex To, o de To-

ledo, ara a la Biblioteca Nacional de Madrid, amb cent vint-i-vuit composici-

ons, sembla l'edició més antiga (és una còpia d'un cançoner perdut una mica

posterior a 1280), escrit en dues columnes amb lletra francesa del segle XIII, no

conté miniatures però sí la notació musical en el refrany que obre cada canti-

ga. L'E, posterior a 1279, és el més extens, amb quatre-centes disset cantigues,

en dues columnes i també lletra francesa del XIII, presenta notació musical i

les cantigas de loor estan adornades amb una vinyeta a amplada de columna

que representa diferents personatges tocant instruments musicals variats, per

la qual cosa es coneix com el Còdex dels músics i es conserva al monestir d'El

Escorial.

També a la biblioteca d'El Escorial es conserva el T, o còdex ric, amb cent

noranta-tres cantigues i un total de 1.262 miniatures i la notació musical. Les

vint-i-cinc primeres tenen la seva explicació en prosa castellana en lletra de

la mateixa època.

I en el còdex F –Biblioteca Nacional de Florència–, es copien cent quatre can-

tigues, per la qual cosa sembla incomplet, ja que falten estrofes, vinyetes i les

notes musicals.

La música de les CSM, de notació quadrada sobre pentagrama, és un altre dels

tresors que tanquen aquests còdexs, si considerem el naufragi de gairebé tota

la música profana galaicoportuguesa, ja que hi ha transcrites 423 melodies,

cosa que constitueix la col·lecció més rica de tota l'edat mitjana. En aquest

repertori trobem formes pròpies de la litúrgia i dels esquemes comuns a la

lírica profana: cançons de gesta, lais, motets, rondeaux, balades, virelais, trops

llatins i zègels andalusís.

La forma de les cantigues narratives és diferent de la de la lírica profana, ja

que s'utilitza l'estrofa zegelesca, que es caracteritza perquè està encapçalada

per un refrany que es repeteix al final de cada estrofa AA//bbb/a. Quant al

lèxic emprat, les CSM adopten un llenguatge més pròxim a la conversa, amb

modismes, fraseologia i refranys que, de vegades, sobreviuen en el parla gallega

actual, i amb menys provençalismes, gal·licismes, castellanismes i llatinismes

que en els poemes amorosos.

Les CSM s'acostumen a classificar en líriques i narratives. Les primeres són ano-

menades cantigues de loor i constitueixen un grup de quaranta-dues cantigues

intercalades entre els miracles ocupant cada desena, núm. 1, 10, 20, 30, etc.

No es narra un miracle o un exemple, sinó que són himnes, molt propis en

la tradició mariana des de temps antics, que es combinen amb el sobrepuig

de la domna trobadoresca: La Mare de Déu figura com la Senyora més perfec-

ta, bondadosa i virtuosa de totes i el rei com a entendedor que li promet esti-

El còdex E

"En la parte superior del fol. 29
r., y llenando el ancho de las
dos columnas, hay una minia-
tura en que se ven cinco arcos
ojivales, sostenidos por colum-
nas; en el central, al Rey senta-
do, con corona, manto y cal-
zado de oro; en los dos inme-
diatos a D. Alfonso, dos coros,
uno de cuatro mujeres y otro
de cuatro hombres, que se dis-
ponen a cantar la letra de un
pergamino que tienen en las
manos, y en cada uno de los
arcos extremos, dos músicos
con vihuelas de arco y péñola."
Mettmann, Cantigas
(1986-1989, vol. I, pàg. 28).

El còdex T

"En el folio 5 r. una miniatura
representa al Rey sentado ba-
jo el arco del centro, adorna-
do con un cortinaje en pabe-
llón. Tiene un libro abierto so-
bre la mesa: a derecha e izqui-
erda y en los dos arcos inmedi-
atos, dos mancebos escriben
las cantigas que el Rey les dic-
ta, en pergaminos donde está
figurada la letra sobre el penta-
grama. En el último arco, a la
derecha del rey, hay tres mú-
sicos con vihuelas de arco y
péñola; y en el de la izquierda,
cuatro cantores tonsurados.
Rodea toda la miniatura una
orla formada por castillos y le-
ones."
Mettmann, Cantigas
(1986-1989, vol. I, pàg. 30).
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mar-la només a ella i exhorta els homes a lloar-la. Només en les cantigas de

loor s'acullen models estròfics que eren comuns en els registres de la poesia

profana i la tècnica trobadoresca.

Cantiga 10

"Esta dezea é de loor de Santa Maria, com' é fremosa, e bõa, e
á gran poder.
Rosa das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.

Esta décima es de loor de Santa María, de cómo es hermosa, y
buena, y tiene gran poder.
Rosa de las rosas, Flor de las flores,
Dueña de las dueñas, Señora de las señoras.

Rosa de beldad' e de parecer
e Fror d'alegria e de prazer,                                  5
Dona en mui piadosa seer,
Sennor en toller coitas e doores.
Rosa das rosas e Fror das frores ...

Rosa de belleza y de buen parecer,
y flor de alegría y de placer;
dueña muy piadosa,
señora en quitar cuitas y dolores.
Rosa de las rosas...

Atal Sennor dev' ome muit' amar,
que de todo mal o pode guardar;                      10
e pode-ll' os peccados perdõar,
que faz no mundo per maos sabores.
Rosa das rosas e Fror das frores...

Tal Señora debe el hombre amar mucho,
porque de todo mal puede guardarlo,
y puede perdonarle los pecados
que comete en el mundo por apetitos malos.
Rosa de las rosas...

Devemo-Ia muit' amar e servir,
ca punna de nos guardar de falir;                      15
des i dos erros nos faz repentir,
que nós fazemos come pecadores.
Rosa das rosas e Fror das frores...

Debemos amarla mucho y servirla,
porque pugna por guardarnos de errar
y de los yerros hace que nos arrepintamos
que, como pecadores, cometemos.
Rosa de las rosas...

Esta dona que tenno por Sennor
e de que quero seer trobador,                           20
se eu per ren poss' aver seu amor,
dou ao demo os outros amores.
Rosa das rosas e Fror das frores..."

De esta dama que tengo por señora
y de la que quiero ser trovador,
si logro tener su amor,
mando al demonio los demás amores.
Rosa de las rosas...

 

Les cantigues narratives estan estructurades de la manera següent: s'inicien

amb uns versos de to líric, que constitueixen el refrany, breu introducció per

a presentar el protagonista en la situació de pecar o davant d'un perill immi-

nent, intervenció de la Mare de Déu que fa el miracle. Finalitza amb lloances

a Nostra Senyora. Moltes vegades el refrany, la funció del qual és fonamental-

ment lírica, es manté al llarg de la cantiga.

Els estudiosos de les CSM han elaborat diferents classificacions temàtiques ate-

nent l'índole dels miracles que s'hi narren, atesa la varietat i riquesa de la

col·lecció (miracles eucarístics, conversions, penitència i canvi de vida, tractes

amb el dimoni, resurrecció de morts, curacions de malalts, salvació de perills,

alliberament de captius, culte a la Mare de Déu, etc.). Tenen un gran interès

els trenta-vuit miracles que es refereixen a fets relacionats amb el rei mateix,

la seva família o la seva cort, i que solen estar narrats en primera persona amb

al·lusions a la seva autoria. En d'altres se'ns fa assistir a esdeveniments alegres

o dolorosos de la vida del rei, les seves malalties, les dificultats polítiques, així

mateix fets trivials, com la pèrdua de l'astor del Don Juan Manuel (366). Però a

part d'aquestes classificacions, que varien segons la intenció de l'estudiós que

les agrupa, el més interessant de les CSM és la gran varietat de personatges,

temes i situacions que hi apareixen. Totes les classes i estaments socials estan
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representats desenvolupant-se en l'àmbit propi i els protagonistes expressen

les seves activitats i sentiments més diversos i alhora més comuns. L'anècdota

relatada té la intenció de mostrar que la intervenció de la Mare de Déu no és

excepcional, sinó que ocorre a tota hora i que arriba a tots, ja que la Senyo-

ra obra miracles no solament per als seus devots sinó també per als pecadors

(penedits), fins i tot per a alguns animals (18, 211).

Cantiga 13

"Esta é como Santa Maria guardou o ladron que non morrese
na forca, porque a saudava.
Assi como Jesu-Cristo, I estando na cruz, salvou
un ladron, assi sa Madre I outro de morte livrou.

  Ésta es de cómo Santa María salvó a un ladrón de morir en la
horca porque la saludaba.
Así como Jesucristo estando en la cruz, salvó
a un ladrón; así su Madre libró a otro de la muerte.

E porend' un gran miragre | vos direi desta razón,
que feze Santa Maria, | dun mui malfeitor ladron
que Elbo por nom' avia; | mas sempr' en ssa oraçon
a ela s' acomendava, | e aquello lle prestou.
Assi como Jesu-Cristo, | estando na cruz, salvou...

5 Por ello, un gran milagro os diré de este aunto,
que hizo Santa María; de un malhechor ladrón
llamado Elbo, que siempre en su oración
se encomendaba a ella, y eso le salvó.
Así como Jesucristo...

Onde ll' avĕo un dia | que foi un furto fazer,
e o meirŷo da terra | ouve-o log' a prender,
e tan toste sen tardada | fez-lo na forca põer;
mas a Virgen, de Deus Madre, | log' enton del se nenbrou.
Assi como Jesu-Cristo, | estando na cruz, salvou...

10 Porque le sucedió un día que fue a hacer un hurto,
y el merino de la tierra hubo de prenderlo en seguida,
y tan pronto, sin tardanza, hizo que lo llevaran a la horca;
pero la Virgen, Madre de Dios, se acordó en seguida de él.
Así como Jesucristo...

E u pendurad' estava | no forca por ss' afogar,
a Virgen Santa Maria | non vos quis enton tardar,
ante chegou muit' agĩa | e foil-Il' as mãos parar
so os pees e alçó-o assi | que non ss' afogou.
Assi como Jesu-Cristo, | estando na cruz, salvou...

15 Y cuando estaba ya en la horca, a punto de ahogarse,
la Virgen María no quiso retrasarse,
antes llegó muy presto y fue a poner las manos
bajo sus pies y lo alzó, de modo que no se ahogó.
Así como Jesucristo...

Assi esteve tres dias | o ladron que non morreu;
mais lo meirŷo passava | per y e mentes meteu
com' era viv', e un ome | seu logo lIe corregeu
a laço per que morresse, | mas a Virgen o guardou.
Assi como Jesu-Cristo, | estando na cruz, salvou...

20 Así estuvo tres días el ladrón, que no murió;
mas el merino, que pasaba por allí, cayó en la cuenta
de que estaba vivo, y un hombre suyo le apretó
el lazo para que muriese, pero la Virgen lo salvó.
Así como JesucCristo...

U cuidavan que mort' era, | o ladron lles diss' así
«Quero-vos dizer, amigos | ora por que non morri:
guardou-me Santa Maria, | e aque-vo-Ia aqui
que me nas sas mãos sofre | que m' o laço non matou.»
Assi como Jesu-Cristo, | estando na cruz, salvou...

  Y cuando creían que estaba muerto, el ladrón les habló así:
"Quiero ahora deciros, amigos, por qué no he muerto:
me guardó Santa María, y he aquí
que me sostuvo con sus manos y el lazo no me mató".
Así como Jesucristo...

Quand' est' oyu o meirŷo, | deu aa Virgen loor
Santa Maria, e logo | foi decer por seu amor
EIbo, o ladron, da forca, | que depois por servidor
dela foi senpr' en sa vida, | ca en orden log' entrou.
Assi como Jesu-Cristo, | estando na cruz, salvou..."

30 Cuando esto oyó el merino, alabó a la Virgen
Santa María, y luego fue a bajar, por amor de Ella,
de la horca a Elbo el ladrón, que, después, servidor
de ella fue toda la vida, porque luego entró en una orden reli-
giosa.
Así como JescuCristo...

 

Aquest miracle es torna a repetir en la cantiga 175, encara que amb algunes

diferències perquè el penjat és innocent i està fent el camí de Sant Jaume.

Aquest miracle apareix en molts dels marials i exemplaris medievals i, a Es-

panya, també en l'obra de Berceo. En els repertoris de motius hagiogràfics és

el del "penjat despenjat", que serà el prototip de bandoler honrat de tants ro-

manços, novel·les i obres dramàtiques.
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6. La poesia italiana anterior a Dant

Des del final del segle XII o principi del XIII alguns trobadors provençals van

ser acollits per corts del nord d'Itàlia, com les de Monferrato, Malaspina, Este

i Romano, entre d'altres. Cap a 1190, Raimbaut de Vaqueiras, que va ser a la

cort de Bonifaci de Monferrato, va compondre un contrasto, del gènere de

la pastorel·la, en què el "joglar" interpel·la en llengua provençal una pastora

que li contesta en dialecte genovès en les seves estrofes i que s'han considerat

com les primeres estrofes regulars que han arribat en italià. Trobadors oriünds

de les regions septentrionals, com Rambertino de Buvalelli, Sordel de Goito,

Bartolomeo Zorzi, Percivale Doria, Lanfranc Cigala o Ferrarino de Ferrara, van

versificar en la llengua i en l'estil dels provençals. És costum, doncs, entre els

romanistes tractar d'aquests trobadors dins de la lírica trobadoresca, com és el

cas dels catalans Guillem de Berguedà o Cerverí i Girona, entre d'altres.

6.1. La Magna Cúria

Bonifaci de Monferrato

Els primers poetes que van usar en les seves composicions un dialecte vulgar

d'Itàlia van pertànyer a la Magna Cúria, la cort de Frederic�II�Hohenstaufen

(1194-1250), rei de Sicília des de 1198 (als quatre anys) i emperador del Sacre

Imperi des de 1220 fins a la seva mort. Frederic II va ser un rei cultíssim, im-

pulsor de tot avenç intel·lectual i científic. El 1224 va fundar la Universitat de

Nàpols i, en la de Salern, la càtedra d'Anatomia, per la qual cosa va ser exco-

municat. Posant fi al sistema feudal, va crear el primer estat modern d'Europa,

que incloïa, a més de Sicília, tot el sud d'Itàlia, i va impulsar en la seva cort l'ús

de la llengua "vulgar" com a instrument de comunicació literària i de diferen-

ciació o autonomia respecte a la cultura eclesiàstica, sense deixar d'encoratjar

per això el desenvolupament de les obres en llatí, tot dins d'un disseny poli-

ticocultural ampli.

Avui s'entén, i s'identifica en sentit ampli, el terme Magna Cúria amb la cort de

Frederic II, alhora que també designa el conjunt dels oficis (uffici) i dels funci-

onaris que s'ocupaven de la cancelleria i dels organismes financers i jurídics

en què es regia la vida del regne de Sicília. No era una cort en el sentit feudal

sinó un aparell de funcionaris i dignataris d'extracció laica, molts dels quals

no pertanyien a la jerarquia senyorial o a l'eclesiàstica i eren escollits per la

seva competència professional i lleialtat al sobirà. A aquesta classe pertanyen

la majoria dels rimatori de l'anomenada escola�siciliana, amb la figura inèdita

del jurista poeta, que tindrà un paper tan important en la literatura italiana

dels primers segles. Aquests poetes trobadors no són, doncs, ni nobles ni jo-

glars d'ofici que viuen depenent de protectors, sinó notaris, juristes, dignataris

del regne o historiadors que conreen la poesia com a evasió de la realitat quo-

tidiana. Alguns d'aquests rimatori van tenir els càrrecs més alts, com Pier della

Vigna (...1190-1249), protonotari que va gaudir dels favors i la confiança de

Frederic II Hohenstaufen
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Frederic II, la qual cosa no va impedir que fos cegat i empresonat pel monarca,

i que després se suïcidés. Cort itinerant i plurilingüe que no tenia un centre

fix, ni a Palerm ni a Capitanata, i que fins i tot de vegades estava fora del regne

per raons politicomilitars. Cort que contrasta amb la inamovilitat dels seus

poetes, ancorats en una única poètica i en un únic ambient, ja que els rimatori

no van de cort en cort sinó que s'agrupen entorn de Frederic II, formant un

grup compacte que coneix els poemes que composen, citant-se i debatent a

distància aspectes concrets sobre la naturalesa de l'amor o sobre l'estil poètic,

tal com faran després els seus successors en múltiples tenzoni.

Si el pare de Frederic II ja havia versificat en alemany seguint la tradició dels

Minnesinger, aquest rei de Sicília i els seu fills, Enzo, Frederic i Enric, també van

escriure poemes, i Manfred, rei de la Pulla i Sicília des de 1258, va protegir i

va encoratjar la poesia en la generació posterior.

L'empenta decisiva al desenvolupament i consolidació de la nova lite-

ratura vulgar té lloc on la interacció entre cultures i llengües diverses és

més intensa i, en particular, on aquesta interacció és acceptada i gesti-

onada per les classes dominants en el quadre d'un projecte politicocul-

tural precís, com va ocórrer en la cort anglesa d'Enric II Plantagenet i

en la castellana d'Alfons X.

No tots els poetes de Frederic II van ser d'origen sicilià, començant pel rei ma-

teix, sinó que procedien de totes les regions d'Itàlia i, fins i tot, de fora de la

península. En la cort frederica de Sicília, al començament del segle XIII, coinci-

dien diferents estrats lingüístics i tradicions escrites d'alt nivell científic, com

la llatina, la grecobizantina i l'àrab, com també altres llengües i cultures neo-

llatines. Per això, no és estrany que en els poetes de la Magna Cúria hi hagi

tant citacions d'autors llatins clàssics i medievals com al·lusions a novel·les

franceses recents, com la història de Tristany i Iseu, el Cligés i el Yvain de Chré-

tien de Troyes, el Roman d'Eneas o el Lai d'Aristote.

També va arribar el model poètic trobadoresc, que els rimatori van recollir i

van renovar, encara que únicament en la forma escrita, ja que, a diferència de

les senyories del nord, no ha pogut ser documentada en la cort de Frederic II,

i en general en el regne de Sicília, la presència de trobadors.

Després de la mort de Manfred de Sicília en la batalla de Benevent, el 1266, hi

va haver canvis importants en la política que també van afectar el fet cultural,

ja que es va transferir al territori "italià", al continent, l'experiència poètica

nascuda a l'illa siciliana.

La poesia procedent de la cort frederica va ser rebuda i acceptada de seguida a

les regions de la Itàlia continental, començant pel Vènet, en ambients urbans

i universitaris com Bolonya o de comerç important com Florència, més lliures



© FUOC • PID_00154834 133 Lírica

i inquiets que les corts senyorials. Si la cort siciliana va ser el primer auditori

dels prestilnovisti després ho serà la ciutat, la universitat i la gent culta de les

regions del nord. Per això és freqüent anomenar també aquesta primera escola

poètica culta en llengua vulgar nascuda a Sicília escola�siculotoscana, a causa

dels trets lingüístics toscans, sobretot fonètics, que els copistes dels manuscrits

van donar als poemes.

La producció dels rimatori està compilada en quatre grans antologies:

1) El cançoner�Vaticà�3793, del final del segle XIII, gran antologia concebuda

i elaborada segons un disseny cronològic i historiogràfic precís que delinea

també un itinerari geogràfic i cultural: des de la Sicília de Frederic II, amb Gi-

acomo da Lentini al capdavant, fins a la regió de l'Emilia, amb Guido Guiniz-

zelli, i de la Toscana, amb Bonagiunta i Guittone d'Arezzo i altres poetes flo-

rentins. En total vint-i-cinc autors i unes cent cinquanta composicions.

2) El manuscrit�Laurenziano-rediano�9, del final del XIII o primera meitat

del XIV.

3) El manuscrit�palatí�418, del final del segle XIII.

4) El manuscrit�Chigiano�L.�VIII,�305, del segle XIV.

A més hi ha uns altres quaranta-cinc manuscrits que recullen poemes i rimatori

de l'stilnuovo i de les escoles de transició.

6.2. La llengua, les formes i els models de l'escola siciliana

El mateix nom de sicilià o sicilià il·lustre designa no tant la llengua emprada

pel poeta o la seva procedència geogràfica com la pertinença al grup de poetes

de la Magna Cúria; és a dir, defineix la llengua d'un context políticocultural

precís i alhora un arc cronològic, 1220-1270 aproximadament. Llengua estric-

tament poètica, expressament allunyada de la vernacla, que incorporava lla-

tinismes, gal·licismes, provençalismes i altres dialectes meridionals. Una altra

koiné, aquesta vegada "àulica" o "frederica", que s'escamparia per tot Itàlia i que

va tenir una alta valoració crítica per part de Dant, que en el De vulgari cita

diverses vegades amb grans elogis a Frederic i Manfred de Sicília, a la llengua

"vulgar il·lustre d'Itàlia" i als poetes de l'escola siciliana dins de la tradició de

la qual es reconeix.

Els dialectes sicilians

"Aventadas en cierto modo las lenguas vulgares de Italia o dialectos italianos, y haciendo
comparación entre aquellos que se quedaron en la criba, seleccionemos inmediatamente
el más perfecto y digno de respeto. Y en primer lugar, consideramos la naturaleza del
siciliano, pues parece que la lengua vulgar siciliana alcanza para sí una fama por encima
de las otras, por el hecho de que todo lo que componen en verso los italianos se llama
siciliano y porque muchos sabios naturales del país han cantado con vehemencia, por
ejemplo en aquellas canciones Anchor che l'aigua per lo foco lassi y Amor, che lungiamente
m'ai menato."
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Dant, De vulgari eloquentia (I, XII 2-4).
[Les cançons citades per Dant són de Guido delle Colonne]

Quant al sistema de gèneres i de formes mètriques, l'escola siciliana es carac-

teritza, comparant-la amb el model trobadoresc, per la reducció dràstica de

gèneres i estructures mètriques, la incorporació i consolidació de noves formes

per a la cançó i la creació del sonet, que revela la preocupació per l'estructura

mètrica i la cura d'aquesta. Si fins ara s'ha parlat de l'escola siciliana amb ter-

mes que en subratllen més el caràcter unitari que la personalitat dels autors,

no s'ha de creure que en aquesta nova lírica europea la inspiració sigui mo-

nocorde i uniforme. En conjunt i, fins i tot, en el cançoner de cada rimatori

coexisteixen moments i inspiracions diferents, ja que els poetes van donar als

seus poemes un to tant artificiosament popular com el més hermètic i ambi-

ciós intel·lectualment.

La canzone consta d'estrofes o stanze més llargues que la mitjana de les cansós

provençals, amb fronte (front), sirima (coda) i, encara que no sempre, conge-

do (comiat), no dirigit al protector del poeta o a la dona cantada com en els

provençals, sinó unit al tema de la cançó o parlant amb la cançó mateixa, de

manera que concedeix a aquesta vida i personalitat; encara que es perd la tra-

mesa de la composició a algun personatge històricament identificable.

"Mia canzonetta, porta esti compianto
a quella che ha in bailía lo meo core."

Cancioncita mía, lleva esta queja
a la que tiene mi corazón en su poder.

Pier della Vigna, Amore, in cui disio ed ho speranza.

El sonet (diminutiu de so, son, 'melodia', 'so' en provençal) apa-

reix amb la seva particular forma fixa, que consta de catorze versos

hendecasíl·labs repartits en dos quartets o fronte, de rimes alternades,

ABABABAB, i dos tercets, o sirima, que pot tenir dues fórmules, CDEC-

DE o CDCDCD. Respecte al contingut, que al principi no va tenir gaire

importància, amb el temps es va veure que la seva longitud breu i com-

pacta era capaç de desenvolupar un pensament o proposta abstracta,

paral·lelismes, juxtaposicions o encadenaments. La novetat del sonet,

quan el tema és amorós, és que la donna no és objecte de lloances, peti-

cions o laments, sinó que aquesta desapareix, i pren el seu lloc l'anàlisi

de l'amor com a experiència interior. La seva creació reflecteix la influ-

ència de la cultura filosòfica contemporània amb la possibilitat conse-

güent d'organitzar racionalment i dialècticament el discurs. Això va ser

el que va captivar les generacions venidores.

La poesia siciliana és poesia d'amor, de la fin'amor trobadoresca que li propor-

ciona les convencions poètiques. La distància social del vassallatge amorós es

transforma en una certa inferioritat de l'amant respecte a la donna, també Do-

mina, a qui lloa, demana una recompensa i aspira a una possessió que sap que

és irrealitzable. No es deixen de repetir temes com el goig d'estimar que tam-
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bé produeix dolor, la necessitat d'ocultar l'amor alhora que es revela, la dama

distant i poc receptiva, els ulls que condueixen l'amor fins al cor, etc., sense

que apareguin els trets de l'amor cavalleresc o cortès dels trouvères. Tot això

ho reben els poetes sicilians com un fenomen únicament literari i no com un

comportament social unit a una realitat precisa de cort i manera de vida.

Les fonts provençals escrites utilitzades pels poetes sicilians pertanyen a tro-

badors del segon quart del segle XIII, que havien de ser considerats clàssics.

El més imitat va ser Folquet de Marsella i, després d'ell, Rigaut de Berbezilh,

Peirol, Peire Vidal i Gaucelm Faidit, tots cultivadors de temes de la fin'amor

des de la perspectiva més ortodoxa i que els "sicilians" van poder conèixer pels

cançoners procedents del sud de França i copiats en el Vènet.

Quant a les novetats, apareixen imatges naturalistes i científiques que neixen

del gust cultural d'aquests "sicilians", com també la definició o la interrogació

sobre la naturalesa de l'amor i la meditació sobre el fet amorós, distanciant-se

i sense implicar-s'hi, per a no donar la impressió de "sinceritat", fruit tot això

d'una cultura bàsicament universitària, jurídica i de retòrica llatina. El gran

tema líric, "què és l'amor?", es desenvoluparà àmpliament sota la forma o el

gènere de la tenzone (tençó, com en els provençals, debat poètic), en què per

mitjà de sonets de pregunta i resposta, i de vegades de contraresposta, entre

dos o més poetes arribarà almenys fins a Petrarca. Allunyen de les seves poe-

sies tot element realista, com la menció de fets o personatges històrics, dates i

institucions; l'originalitat rau en la qualitat abstracta dels seus productes. No

existeix, doncs, un gènere semblant al sirventès provençal o a les cantigues

d'escarni galaicoportugueses, tan unit a la crònica, a l'esdeveniment politico-

militar o a una situació personal. Tampoc no hi ha gèneres coreograficomu-

sicals. En els cançoners no hi ha ni vides ni razós que donin la biografia del

poeta o l'ocasió de la composició.

En cap dels còdexs que han conservat la poesia de l'escola siciliana no hi ha

notació musical ni tampoc hi ha testimonis indirectes procedents de les poe-

sies mateixes o d'altres fonts (marques d'oralitat, presència d'auditori, menció

a la creació del so o als joglars intermediaris, etc.). Encara que el verb cantar

apareix amb certa freqüència, sobretot en l'exordi del poema, això no vol dir

que s'hagi de prendre al peu de la lletra com en els trobadors. S'ha debatut

molt sobre el "divorci entre música i poesia" per a concloure, amb reserves, que

és impensable que una tradició de segles, poesia cantada, pugui ser esborrada

de cop, i que, en les composicions dels rimatori, la música podria estar subor-

dinada a la creació del text, o, atès que hi ha moltes composicions sicilianes

que tenen un esquema mètric idèntic o anàleg a certes cançons provençals,

aquestes es podrien cantar amb la melodia dels trobadors com a contrafacta. El

que sí que sembla segur és que el sonet no va ser mai cantat.

Vegeu també

Recordeu que el tema dels tro-
badors provençals s'ha vist en
l'apartat 3 d'aquest mòdul.
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6.3. Els rimatori de l'escola siciliana

L'escola siciliana parteix de Giacomo�da�Lentini, 1233-1240, també anome-

nat el Notaro perquè va ser notari imperial de Frederic II. Va ser el poeta sicilià

amb més composicions: catorze cançons, vint-i-quatre sonets i un descordo,

que revelen una estructura poètica rigorosa i que a la reelaboració de temes i

motius trobadorescos s'afegeixen nous experiments innovadors. Va ser consi-

derat mestre dels altres poetes, que el van imitar constantment, i Dant va citar

com a exemple del vulgar il·lustre (De vulgari eloquentia I, XII) la seva canzone

Madonna, dire vo voglio, dient que era la versió en italià que millor recreava

lliurement i originalment la cançó de Folquet de Marsella A vos, midons, voill

retrair' en cantan [A vós, senyora, vull dir cantant]. Aquest trobador provençal

va ser una autèntica mina per al Notaro i els altres poetes sicilians que van

aprofitar moltes de les seves imatges poètiques. La canzone està formada per

cinc stanze quadripartides de versos de set i onze síl·labes.

I
"Madonna, dire vo voglio
como l'amor m' ha priso,
inver' lo grande orgoglio
che voi, bell,a mostrate, e no m'aita,
oi lasso, lo meo core,
che 'n tante pene è miso
che vive quando more
per bene amare, e teneselo a vita."

I
"A vos, midons, voill retrair' en cantan
cosi·m destreing Amors e men' a fre
vas l'orguoll gran, e no·m aguda re,
qe·m mostras on plu merce vos deman,
mas tan mi son li consire e l'afan
que viu quant muer per amor finamen"

I
Señora, decir os quiero
cómo el amor me ha prendido
ante el gran orgullo
que vos, bella, mostráis, sin que me ayude,
¡ay, desgraciado!, mi corazón
está sumido en tales penas
que vive cuando muere
por bien amar, y esto lo considera vida.

Es creu que Lentini va ser l'inventor del sonet, ja que abans de la vintena que

va compondre no se'n troben d'altres. El que donem a continuació està basat

en l'ús de l'oxímoron o joc d'antítesi. Al llarg de la història de la literatura

ens trobem amb una sèrie de textos, sobretot poemes, en què els escriptors

expressen un estat psíquic de confusió en el raciocini, provocat per la passió

amorosa, enfrontant nocions que semblen incompatibles, com el tan conegut

"odio i amo" de Catul. En A l'aire claro ho vista ploggia dare, la contraposició

d'esdeveniments insòlits i oposats, un "món al revés", s'explica en els dos ter-

cets finals, en què l'excepcionalitat de la fenomenologia amorosa i la seva pri-

oritat davant de qualsevol altra cosa queden absolutament explícites. La unifi-

cació de les antítesis té un doble nivell, el retòric, amb la repetició anafòrica fi-

nal (Ed) que conclou les set precedents, i l'ideològic, amb la presència de l'autor

narrador que alhora està present, ho vista, i l'experimenta personalment.

"A l'aire claro ho vista ploggia dare,
ed a lo scuro rendere clarore;
e foco arzente ghiaccia diventare,
e freda neve rendere calore;

En el aire claro he visto caer lluvia,
y lo oscuro dar claridad;
el fuego ardiente volverse hielo
y la fría nieve producir calor;

e dolze cose molto amareare,
e de l'amare rendere dolzore;
e dui guerrieri in fina pace stare,
e 'ntra dui amici nascereci errore.

las cosas dulces amargar mucho,
y las amargas convertirse en dulces;
a dos enemigos mantenerse en paz,
y entre dos amigos nacer el enfado.

Ed ho vista d'Amor cosa piú forte:
ch'era feruto, e sanòmi ferendo;
lo foco donde ardea stutó con foco.

Y he visto de Amor cosas más fuertes:
que estaba herido y me sanó hiriéndome;
el fuego en el que ardía apagó con fuego.
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La vita che mi dè fue la mia morte;
lo foco che mi stinse, ora ne 'ncendo:
ché si mi trasse Amor, non trovo loco."

La vida que me dio fue mi muerte;
el fuego que me apagó ahora me abrasa:
así me arrastró Amor y no tengo sitio.

Rinaldo�d'Aquino, napolità d'identificació controvertida, va ser un altre dels

poetes de l'escola siciliana en qui s'observa una important influència proven-

çal. La cançó Per fin' amore vao sí allegramente, també lloada per Dant, comença

amb l'expressió més característica de la lírica trobadoresca: fin'amor. La seva

cançó de croada, suggerida probablement per la Croada de 1227-1228, con-

duïda per Frederic II, podria ser una de les escasses composicions datables de

l'escola. La cançó, que ha estat anomenada Lament de l'amant del croat, pre-

senta trets voluntàriament arcaics i populars hàbilment introduïts per a vari-

ar l'esquema tòpic d'un gènere ja codificat i d'inspiració francesa: la cançó de

croada en forma de cançó de dona. Vuit estrofes quadripartides.

"Già mai non mi riconforto
né mi voglio ralegrare.
Le navi sono giute al porto
e or vogliono colare.
Vassene lo più gente
in terra d'oltramare,
ed io, lassa, dolente,
como deggio fare?

Jamás tendré consuelo
ni quiero estar alegre.
Las naves han llegado al puerto
y quieren zarpar.
Se marcha el más gentil
a tierras de ultramar,
y yo, triste, dolida,
¿qué debo hacer?

Vassene in altra contrata
e no lo mi manda a dire,
ed io rimangno ingannata:
tanti sono li sospire,
che mi fanno grande guerra
la notte co la dia,
né' n cielo ned in terra
non mi par ch'io sia."

Se va a otros países
y no me lo envía a decir,
y yo quedo engañada.
Son tantos los suspiros
que me atormentan
día y noche
que creo que ya no estoy
ni en el cielo ni en la tierra.

6.4. Les Laudas

Croada de 1227-1228, conduïda per Frederic II

La balada sacra o lauda té l'origen en els nous moviments religiosos, les ordes

mendicants, principalment els franciscans i dominics, que tant van influir en

la cultura en llengua vulgar. Mentre Giacomo da Lentini establia les bases de

l'escola siciliana, a l'Úmbria Francesc�d'Assís (1181-1226), fundador de l'orde

dels franciscans, componia l'himne Laudes creaturarum o Alabances de les cria-

tures, basat en el model dels salms amb què es proposava donar als seus segui-

dors, no solament als monjos sinó a tots els homes, sobretot als incultes, un

text per a cantar les lloances de Déu. De manera enumerativa tota la creació,

Lluna, Sol, aigua, vent, foc, etc., participa com a obra de la bondat de Déu.

Composta en prosa rimada, en el dialecte del seu autor i amb un to delibera-

dament col·loquial, la lauda està dividida en estrofes de dos o cinc versos as-

sonantats que comencen amb la paraula laudato/laudate.

5
"Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo quan' è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de te, Altíssimo, porta significatione.

 
Alabado seas mi Señor, como todas tus criaturas,
especialmente mi señor, el hermano Sol,
que es luz del día y con él nos alumbras.
Es bello, radiante y de gran esplendor:
a ti, Altísimo, te contiene cabalmente.

Francesc d'Assís
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10
Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle:
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle."

 
Alabado seas mi Señor, por la hermana Luna y las Estrellas:
en el cielo las has creado brillantes, preciosas y bellas.

Les laudas, en principi cantades amb música de tipus gregorià, van passar a

ser petites obres dramàtiques i, enriquides amb elements litúrgics, es van con-

vertir, primer a la Toscana, en representacions sacres que van ser l'origen del

teatre italià.

Deu anys després de la mort de sant Francesc d'Assís, Jacopone�da�Todi (c.

1236-1306), notari, que ja gran va entrar en l'orde dels frares menors, es va

enfrontar amb el papa Bonifaci VIII, a qui va dedicar sàtires, per la qual co-

sa va ser excomunicat i empresonat. En el seu extens cançoner, noranta-dues

composicions, apareixen unes deu laudas en què manifesta l'esperit ascètic del

cristianisme per mitjà del menyspreu del món, com a Quando t'aliegre, llarga

composició que va tenir un gran èxit en el seu temps i que continua amb la

tradició medieval més pura dels debats al·legòrics per mitjà de l'exposició rei-

terada del tema de l'ubi sunt. Jacopone debat amb la mort que iguala a tothom,

pobres i rics, de manera que l'única esperança de justícia en aquest món és,

justament, la mort, que en aquesta lauda l'autor relaciona amb el tema amo-

rós, ja que l'amor també arriba a tothom, tant si són superbs com senzills de

cor. Als catorze versos que reproduïm en segueixen seixanta-set més:

"Quando t'aliegre, omo d'altura,
va' poni mente a la sepoltura;

Cuando te alegres, hombre soberbio
ve a poner la mente en la sepultura;

e loco pone lo tuo contemplare,
e pensa bene che tu dii tornare
en quella forma che tu vide stare
l' omo che iace en la fossa scura.

y allá coloca tu contemplar,
y piensa bien que debes tornar
a la forma en la que viste estar
al hombre que yace en la fosa oscura.

«Or me respondi, tu, om seppellito,
che così ratto d'esto monno èi 'scito:
o' so' i bei panni de ch'eri vestito?
Ornato te veggio de molta bruttura».

"Ahora respóndeme tú, enterrado,
que tan veloz del mundo has salido:
¿dónde están los paños, dónde tu vestido
pues adornado te veo de gran fealdad?".

«O frate mio, non me rampognare,
ché 'l fatto mio a te pò iovare!
Puoi che i parenti me fiero spogliare,
de vil ciliccio me dier copretura»."

"¡Hermano mío, no me lo reproches,
pues lo que yo he hecho te puede ayudar!
Mis parientes me hicieron desnudar,
con vil sayal me dieron envoltura".

6.5. La poesia centreseptentrional de les comunes

La mort inesperada de Frederic II (1250) i la derrota del seu fill Manfred a

Benevent (1266) van invalidar el projecte de crear a Itàlia un estat únic que

també comprenia la part meridional de la península; i també va desaparèixer

l'experiència de l'escola siciliana, que per naturalesa anava unida al disseny

hegemònic del monarca. Carles d'Anjou va ser instaurat rei de Nàpols i Sicília

el 1265 amb el suport de l'Església, i el francès es va convertir en la llengua

de la cancelleria, de la cort i de la poesia. Els trobadors i trouvères que l'angeví
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va portar a Nàpols van escriure en la seva llengua poètica habitual, i fins i tot

Carles mateix va compondre unes pastorel·les, va participar en un jeu-parti i

va ser jutge de diverses tensós.

El centre de la cultura es va anar desplaçant cap al nord d'Itàlia, on l'apogeu

del comerç havia afavorit el naixement d'una nova classe social, la burgesia,

que va arribar a ser molt pròspera, i les ciutats es van organitzar en repúbliques

municipals, les "comunes", autèntiques ciutats estat lliures, que van fragmen-

tar encara més la unitat política italiana. Un clima cívic, una cultura oberta

i noves tendències filosòfiques i morals, –en el qual ja no cabien les anquilo-

sades lleis de la cavalleria ni el llenguatge feudal en el festeig amorós–, va ser

el nou marc institucional, municipal o regional que va protegir la cultura, i

concretament la poesia en llengua vulgar, amb una nova mentalitat dinàmica

i creativa a ciutats com Bolonya, Pàdua, Venècia o Florència.

Els poetes d'aquests anys, implicats gairebé tots en la política de les instituci-

ons municipals, es van esforçar per trobar noves vies expressives, per la qual

cosa la poesia va servir per a deixar lloc no solament a les reflexions amoroses

sinó també a la polèmica política i moral, i a la reflexió ètica. Encara que és

evident un distanciament gradual amb l'escola siciliana quant a alguns temes,

les formes mètriques seran les mateixes, la canzone i el sonet, insistint en els

recursos retòrics per a elevar la qualitat de la poesia i enfosquint-ne, amb fre-

qüència, el contingut.

La situació de la poesia a la Itàlia centreseptentrional revela una gran varietat i

heterogeneïtat. La tradició escolar i culta dels goliards es barreja amb reminis-

cències trobadoresques serioses i paròdies de la poesia cortesa, l'"angelicació"

de la donna, juntament amb la misogínia més cruel, certa religiositat s'alinea

amb les crítiques ferotges a l'Església i al clericat, sublimació i idealisme en els

temes amorosos juntament amb el més vívid realisme mitjançant aspectes de

la vida quotidiana, com la necessitat de diners i la inestabilitat política, deguda

fonamentalment als enfrontaments de güelfs i gibel·lins.

El llenguatge uniforme de trobadors i rimatori sicilians va cedir el pas a un

bigarrat i particular colorit lingüístic, ric en dialectalismes i expressions popu-

lars, sense ometre'n les obscenes, de gran riquesa expressiva, que conviu en les

seves obres amb el llenguatge poètic hermètic i els artificis retòrics i incorpora,

a més, l'amalgama internacional de gal·licismes, provençalismes, llatinismes

i municipalismes. Dant es mostrarà crític amb l'ús prolongat de les paraules

equívoques d'alguns d'aquests poetes.
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Guittone�d'Arezzo (c. 1230/1235-1294) s'ha considerat el poeta italià més in-

fluent, després de Giacomo da Lentini i abans que Guido Guinizzelli, enca-

ra que Dant tenia un concepte poc elevat de la seva poesia (De vulgari, XIII

i "Purgatorio", XXIV i XXVI). Guittone va participar en la política de la seva

ciutat natal, per la qual cosa es va haver d'exiliar voluntàriament a Bolonya i

Florència. Va abandonar la seva dona, els fills i el cultiu de la poesia de caràcter

amorós per ingressar, el 1265, en l'orde dels cavallers de Santa Maria o Frati

Gaudenti. Però Frate Guittone no va deixar de compondre i, ara, els seus temes,

centrats en la política i en la religió, van enriquir el poeta i la poesia italiana

en general. La seva ingent obra –cinquanta cançons i 251 sonets, es completa

amb vint-i-dues epístoles en prosa– demostra els seus grans coneixements de

la poesia llatina, de l'escola trobadoresca, en l'aspecte més artificiosament ex-

pressiu, i dels seus antecessors sicilians, sobretot el Notaro. Les seves compo-

sicions segueixen el model del trobar clus, sobretot, per l'abundància de jocs

retòrics, però també del trobar ric en la cerca de difícils estructures mètriques,

per la qual cosa es considera un dels poetes més tècnics i difícils de la literatura

italiana.

El sonet Tuttor ch'eo dirò gioi'", gioiva cosa està compost a base de la replica-

tio o repetició del terme gioi, 'goig', una de les paraules clau de la lírica troba-

doresca. Tradició, doncs, i experimentalisme tècnic d'esgotar les possibilitats

d'acumular la paraula gioi, que no afecta l'estructura mètrica i pot caure en la

monotonia o en l'absurd (que desgraciadament hi dóna la traducció) crea un

ritme accelerat i enginyós per a lloar l'estimada, gioiva cosa.

"Tuttor ch'eo dirò «gioi'», gioiva cosa,
intenderete che di voi favello,
che gioia sete di beltà gioiosa
e gioia di piacer gioioso e bello,

Cada vez que diga "gozo", cosa gozosa,
sabréis que de vos estoy hablando,
pues sois gozo de belleza gozosa
y gozo de placer, gozoso y bello,

e gioia in cui gioioso avenir posa,
gioi' d'adornezze e gioi' di cor asnello,
gioia in cui viso e gioi' tant' amorosa
ched è gioiosa gioi' mirare in ello.

y gozo en que reside el porvenir gozoso,
gozo de adornos y gozo de ágil cuerpo,
gozo en el rostro y gozo tan amoroso
que es gozo gozoso mirarse en él.

Gioi' di volere e gioi' di pensamento
e gioi' di dire e gioi' di far gioioso
e gioi' d'onni gioioso movimento:

Gozo de deseo y gozo de pensamiento,
y gozo de decir y gozo de hacer gozoso,
y gozo en cada gozoso movimiento:

per ch'eo, gioiosa gioi', si disïoso
di voi mi trovo, che mai gioi' non sento
se 'n vostra gioi' il meo cor non riposo."

porque yo, gozoso gozo, tan deseoso
de vos me encuentro, que no siento gozo
si en vuestro gozo no tiene mi corazón reposo.

Guittone d'Arezzo

Res no se sap amb seguretat sobre l'autora de tres sonets que en els manuscrits

apareix com la Compiuta Doncella (Donzella Completa o Perfecta, adjectius de

to trobadoresc), i el nom de la qual podria ser un senhal. En el que donem a

continuació, aquesta epígona tardana de les trobairitz expressa el seu desig de

deixar el món per a servir Déu en un convent malgrat que el seu pare la vol

casar, és a dir, expressa la situació inversa del tema de la malmonjada, però

deixant-nos amb un dubte després de l'últim vers; rebutja el matrimoni amb

un home concret?, o és autèntica vocació religiosa?:

Vegeu també

Sobre la malmonjada podeu
veure l'apartat 2 d'aquest mò-
dul, dedicat als gèneres.
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"Lasciar vorria lo mondo e Dio servire
e dipartirmi d'ogne vanitate,
però che veggio crescere e salire
mattezza e villania e falsitate,

Dejar querría el mundo y servir a Dios
y alejarme de toda vanidad,
puesto que veo crecer y aumentar
locura, villanía y falsedad,

ed ancor senno e cortesia morire
e lo fin pregio e tutta la bontate:
ond'io marito non vorria né sire,
né stare al mondo, per mia volontate.

y morir buen sentido y cortesía,
y el mérito leal y toda bondad:
por esto no querría marido ni señor,
ni seguir en el mundo por mi gusto.

Membrandomi c'ogn'om di mal s'adorna,
di ciaschedun son forte disdegnosa,
e verso Dio la mia persona torna.

Sabiendo que el hombre de mal se adorna,
siento gran desprecio por todos,
y hacia Dios mi persona se dirige.

Lo padre mio mi fa stare pensosa,
ca di servire a Cristo mi distorna:
non saccio a cui mi vol dar per isposa."

Mi padre me obliga a estar angustiada,
pues de servir a Cristo me desvía:
y no sé a quién quiere darme por esposa.

El que distingeix Cecco�Angioleri (h. 1260-h. 1313) dels poetes toscans de la

seva època és l'ús paròdic dels elevats conceptes i termes estilnovistes per mitjà

del vituperium personal i amb la presència contínua del jo com a autoretrat

literari caricaturesc, la qual cosa dóna als seus poemes una (falsa) impressió

d'experiència personal.

Cecco va néixer a Siena dins d'una família noble de banquers i va prendre part

activa, encara que de manera no gaire honrosa, en els esdeveniments polítics

i militars de la seva ciutat contra els gibel·lins. En alguns dels seus sonets parla

de l'exili, de la seva residència temporal a Roma i de la seva amistat, o almenys

la seva relació poètica, amb Dant. En la seva extensa obra de cent onze sonets

es barreja el llenguatge poètic hermètic, el registre cortès i l'estilnovista més

pur, que alterna amb el lèxic col·loquial i popular, comparacions obscenes i

el realisme més quotidià.

El sonet que hi ha a continuació s'ha d'entendre en to burlesc com una imita-

ció del gènere del plazer (el que agrada), o millor del gap, la fanfarronada, ja

present en la lírica trobadoresca, però reinventat a l'estil paròdic i al llenguatge

estilnovista. El tercet final revela que el seu desig tan universal està projectat

cap a una realitat concreta i simple. La repetició de la fórmula inicial, molt

emprada pels rimatori, també es considera irònica per la gran quantitat de ve-

gades que apareix:

"S'i' fosse foco, ardereï 'l mondo;
s' i' fosse vento, lo tempestarei;
s'i' fosse acqua, i' l'annegherei;
s'i' fosse Dio, mandereil'en profondo;

Si fuese fuego, abrasaría el mundo;
si fuese viento, lo devastaría;
si fuese agua, lo anegaría;
si fuese Dios, lo hundiría en el abismo;

s'i' fosse papa, sare' allor giocondo,
ché tutti cristïani imbrigherei;
s'i' fosse 'mperator, sa' che farei?
A tutti mozzarei lo capo a tondo.

si fuese papa, qué gran felicidad,
pues a todos los cristianos enredaría;
si fuese emperador, ¿sabes qué haría?
todas las cabezas cortaría de un tajo.

S'i fosse morte, andarei da mio padre;
s'i' fosse vita, fuggirei da lui:
similemente farìa da mi' madre.

Si fuese muerte, visitaría a mi padre,
si fuese vida, de él escaparía:
suerte pareja correría mi madre.
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S'i' fosse Cecco, com'i' sono e fui,
torrei le donne giovani e leggiadre:
e vecchie e laide lasserei altrui."

Si fuese Cecco, como soy y fui,
con las jóvenes y gallardas me quedaría:
las viejas y feas dejaría a los demás.

El motiu literari de la iteració temporal de l'instant de l'enamorament té una

tradició literària important en la literatura romànica. El trobador Peire Vidal

beneeix el moment en què va conèixer la seva estimada: "Ben aja·l temps e·l

jorns e l'ans e·l mes" [Beneït sigui el temps, el jorn, l'any i el mes]. Cecco re-

plica amb el sonet que donem a continuació en què maleeix aquell instant.

S'adhereix, més tard, a la maledicció el poeta Cino da Pistoia "Io maledico il

di ch' io veddi prima" [Maleeixo el dia que la vaig veure per primer cop], i tots

dos són contrareplicats per Petrarca en el sonet LXI: "Benedetto sia 'l giorno,

e·' l mese, et l' anno / et la stagione, e 'l tempo, et l'ora, e 'l punto" ("Beneït

sigui el dia i el mes i l'any i l'estació, el temps, l'hora i el punt"). El poeta català

Pere de Queralt (c. 1389-1408) diu en dos versos d'un dels seus poemes: "d' on

eu maldich lo jorn e·l punt e l'ora / qui·n hay a vós mon cors abandonat".

"Maladetta sie l'or' e 'l punt'e 'l giorno
e la semana e 'l mese e tutto l'anno,
che la mia donna mi fece uno 'nganno,
il qual m'ha tolt'al cuor ogni soggiorno,

Maldita sea la hora y el punto y el día,
y la semana, y el mes y todo el año
en que conocí de mi dama un engaño
que hurtó a mi corazón todo reposo

ed hal sì 'nvolto tutto 'ntorno intorno
d'empiezza, d'ira, di noia e d'affanno,
che, per mio bene e per mi' minor danno,
vorre' lo 'nnanzi 'n un ardente forno.

y de tal modo lo ha ido revistiendo
de rabia, de furia, de pesar y de afán
que, para mi bien o para aliviar mi mal,
tenerlo quisiera en horno candente.

Però che megli'è mal, che mal e peggio,
avvegna l'un e l'altro buon non sia,
per avere men pena i' 'l male chieggio.

Mas, como mejor es este mal que otro peor,
aunque ninguno de los dos es bueno,
para sufrir menos con mi mal me quedo.

E questo dico per l'anima mia;
ché, se non fosse ch'i' temo la peggio,
i' medesimo già morto m'avrìa."

Y esto digo por el alma mía:
que, si no fuera que temo el mal peor,
yo mismo matado ya me habría.

6.6. El Dolce Stil Nuovo

Cino da Pistoia

El terme Dolce Stil Novo el va encunyar Dant en uns versos del "Purgato-

rio" (XXIV, pàg. 49-62). En aquest passatge, Bonagiunta Orbicciani ret home-

natge a Dant al·ludint al primer vers de la seva canzone Donne, ch' avete intellet-

to d'amore [Dames, que teniu enteniment d'amor] com el poema que va inau-

gurar les nove rime ('noves rimes'). Dant li contesta que quan Amor li inspira,

escriu el que li dicta en el seu interior. Prossegueix Bonagiunta (no oblidem

que qui escriu és Dant) reconeixent que ell juntament amb amb el Notaro i

Guittone queden exclosos de la nova poesia, ja que estan "di qua dal dolce stil

novo ch'i' odo" [més ençà del dolç stil novo que sento]. I amb raó: la "dolçor"

en els seus versos encara no estava resolta, enredats en raonaments llargs i fos-

cos. I, quant a la novetat, fins a cert punt era relativa i es referia en tot cas a un

cert enriquiment tècnic i temàtic, que ja en la Commedia, datable entre 1315

i 1316, Dant veu amb cert distanciament. Per a Dant, l'amor és "nou" quant

a renovador, introductor a una "vida nova", tal com apareix en la seva autobi-

ografia poètica, la Vita Nuova. J. M. Valverde recorda el sentit bíblic del canti-

Dant Alighieri
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cus novus, el "càntic nou", el salm estrenat per a celebrar una ocasió decisiva.

També celebrava el naixement d'una lírica en llengua vulgar de gran exigència

artística, model per a tot Europa, el son novelh del qual se sentia tan orgullós

el duc Guillem d'Aquitània, el primer trobador, més de cent anys abans.

Homenatjat per Dant com a "pare meu i de tots els amics que van escriure

rimes dolces" ("Purgatorio", XXVI, pàg. 97-99), el jurista bolonyès Guido�Gui-

nizzelli (actiu entre 1265 i 1276) amb la canzone Al cor gentil rempaira sempre

amore va llançar un manifest poètic innovador: la noblesa no procedeix del

llinatge sinó de les virtuts del cor i, per tant, només és noble qui té el cor gentil

i és aquí on s'aposenta l'amor. La bella dona és la que suscita aquesta noblesa

en l'home i, com si fos un àngel, és la mitjancera entre Déu i l'home. La can-

zone està composta de sis estrofes de deu versos hendecasíl·labs i heptasíl·labs,

capfinidas, i amb rimes idèntiques freqüents.

"Al cor gentil rempaira sempre amore
come l'ausello in selva a la verdura;
né fe' amor anti che gentil core,
né gentil core anti ch'amor, natura:
ch'adesso con' fu 'l sole,
sì tosto lo splendore fu lucente,
né fu davanti 'l sole;
e prende amore in gentilezza loco
così propïamente
come calor in clarità di foco. (v. 1-10)

Al corazón gentil se acoge siempre el amor
como el ave al verdor en el bosque;
y no hizo al amor antes que al corazón gentil
la naturaleza, ni al corazón gentil antes que al amor,
pues al mismo tiempo que hubo sol
enseguida lució el resplandor,
y no existió antes que el sol;
y el amor ocupa su lugar en la gentileza
tan propiamente
como el calor en la claridad del fuego.

Foco d'amore in gentil cor s'aprende
come vertute in petra prezïosa,
che da la stella valor no i discende
anti che 'l sol la faccia gentil cosa;
poi che n'ha tratto fòre
per sua forza lo sol ciò che li è vile,
stella li dà valore:
così lo cor ch'è fatto da natura
asletto, pur, gentile,
donna a guisa di stella lo 'namora. (v. 11-20)

El fuego de amor se une al corazón gentil
como la virtud a la piedra preciosa:
porque de la estrella no desciende poder
antes que el sol la haga ser gentil.
Después que le ha sacado fuera
por su fuerza el sol, lo que le es vil,
la estrella le da poder.
Así al corazón que está hecho por la naturaleza
elegido, puro, gentil,
la mujer, a modo de estrella, le enamora.

[...] [...]

Donna, Deo mi dirà: «Che presomisti?»
sïando l'alma mia a lui davanti.
«Lo ciel passasti e 'nfin a Me venisti
e desti in vano amor Me per semblanti:
ch'a Me conven le laude
e a la reina del regname degno,
per cui cessa onne fraude».
Dir Li porò: «Tenne d'angel sembianza
che fosse del Tuo regno;
non me fu fallo, s'in lei posi amanza»." (v. 51-60)

Señora, Dios me dirá: "¿Qué presumiste?"
–cuando mi alma esté ante Él-.
"Pasaste a través del cielo y al fin viniste hasta mí,
y me tomaste por comparación en un vano amor;
pues a mí me corresponde la alabanza,
y a la reina de este alto reino,
por quien cesa todo engaño."
Decirle podré: "Tenía semblanza de ángel
que fuese de tu reino:
no fue falta mía si en ella puse mi amor".

Com en la tensó entre Giraut de Bornelh i Raimbaut d'Aurenga de 1170, en

què debaten sobre la senzillesa o la dificultat en els estils poètics, en la segona

meitat del segle XIII (cap a 1265-1267) dos grans poetes italians estableixen

un diàleg, aquesta vegada a distància, també sobre la poesia. Bonagiunta Or-

bicciani va enviar a Guido Guinizelli un sonet irònic en què l'acusava d'haver

abandonat certs hàbits estilístics senzills o habituals, "les elegants composici-

ons d'amor", per altres de més subtils i foscos, procedents dels estudis retòrics

de la Universitat de Bolonya i basats més en altres textos o autoritats que en
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la inspiració. Bonagiunta lloa l'"alta esfera que a tots supera i sobrepassa en

claror", en què es pot reconèixer una críptica al·lusió al florentí Chiaro Davan-

zati (avansa... chiarore). La resposta de Guinizelli, prenent la rima en -ura del

seu interlocutor, també comença amb ironia en citar un vers sentenciós del

mateix Bonagiunta, "Omo ch' è saggio ne lo cominciare", i accentua la seva

consciència de distanciament i superioritat sobre els altres poetes, sempre amb

al·lusions. Els dos tercets de Guinizelli responen als versos 1-4 de Bonagiunta

no rebutjant l'acusació del seu interlocutor, sinó confirmant-la i convertint-la

en motiu de distanciament i superioritat, ja que si els "otros trobadores" no

tenen interès o no són capaços de volar tan alt, què hi pot fer? Més val callar,

perquè parlant-ne massa l'home revela la seva incapacitat.

Bonagiunta da Lucca a Messer Guido Guinizzelli

  Bonagiunta da Luca a Messer Guido Guinizzelli

"Voi, che'avete mutata la mainera
de li plagenti ditti de l'amore
de la forma dell'esser là dov'era,
per avansare ogn 'altro trovatore,

Vos, que habéis mudado el estilo
de las bellas composiciones de amor
de la forma de ser en la que estaba
para superar a cualquier otro trovador,

avete fatto como la lumera,
ch'a le scure partite dà sprendore,
ma non quine ove luce l'alta spera,
la quale avansa e passa di chiarore.

habéis hecho como la luz
que en las partes oscuras alumbra,
pero no aquí, donde luce la alta esfera
que a todos supera y sobrepasa en claridad.

Così passate voi di sottigliansa,
e non si può trovar chi ben ispogna,
cotant' è iscura vostra parlatura.

Así os habéis superado en sutileza
y no se encuentra quien os pueda explicar,
pues así es de oscuro vuestro discurso.

Ed è tenuta gran dissimigliansa,
ancor che 'l senno vegna da Bologna,
traier canson per forsa di scritura."

Y es tenido por algo extraño,
aun cuando el saber proceda de Bolonia,
componer canciones a partir de los libros.

 

Messer Guido. Risposta al soprascrito

  Messer Guido, respuesta al anterior

"Omo ch' è saggio non corre leggero,
ma a passo grada sì com' vol misura:
quand' ha pensato, riten su' pensero
infin a tanto che 'l ver l'asigura.

El hombre sabio no corre ligero,
avanza paso a paso, como es oportuno:
tras pensar, oculta su pensamiento
hasta que la verdad lo asegura.

Foll' è chi crede sol veder lo vero
e non pensare che altri i pogna cura:
non se dev' omo tener troppo altero,
ma dé guardar so stato e sua natura.

Loco es quien cree que sólo él ve la verdad
sin pensar que otros se ocupan de ella:
nadie debe ser demasiado soberbio,
mas debe contemplar su estado y naturaleza.

Volan ausel' per air di straine guise
ed han diversi loro operamenti,
né tutti d'un volar né d'un ardire.

Vuelan aves variadas por el aire
y son muy diversos sus comportamientos:
ni un mismo volar, ni con un único empeño.

Dëo natura e 'l mondo in grado mise,
e fe' de'spari senni e intendimenti:
perzò ciò ch'omo pensa non dé dire."

Dios dio a naturaleza y al mundo varios grados,
diferente sentido y buen entendimiento:
y así lo que uno piensa no debe decirlo.
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Guido�Cavalcanti (...1259-1300) va pertànyer a una família güelfa important

de Florència de mercaders i de guerrers. Va participar en assumptes munici-

pals, es va encarregar del govern de la ciutat de Florència i va ser desterrat. El

prestigi que va tenir com a poeta no solament es deu a la qualitat de les seves

composicions sinó també a Dant, que en la Vita Nuova l'anomena "primo de li

miei amici" [el primer dels meus amics] i li envia el seu sonet A ciascun' alma

presa, una endevinalla sobre el "cor menjat" a la qual Cavalcanti contesta amb

una altra: Vedeste al mio parere (Vita Nuova III).

La seva cançó Donna me prega [Una dama em prega], poema cerebral, progra-

màtic i complex en el contingut i l'esquema mètric, sobre la naturalesa de

l'amor, va ser citada per Dant (De vulgar II, XII) i per Petrarca. L'estimada gai-

rebé no és més que una referència implícita al fons de les anàlisis teòriques

i psicològiques amb què Cavalcanti intenta més aviat definir que exemplifi-

car l'amor dins de les posicions aristotèliques i averroistes en què l'amor no

es considera una potència de l'ànima sinó un "accident", o passió, que brolla

dels sentits. L'experiència amorosa és, alhora, contemplació i concupiscència

(segueixen setanta-un versos més):

"Donna me prega,-----per ch'eo voglio dire
d'un accidente-----che sovente----è fero
ed sì altero----ch'è chiamato amore:
sì chi lo nega----possa 'l ver sentire!"

Una dama me ruega si le querré decir
de un accidente que con frecuencia es fiero
y tan cruel que es llamado amor:
y aún quien lo niega la verdad ha de oír.

El cançoner de Cavalcanti inclou cinquanta-dues composicions, entre les quals

hi ha cançons, balades, sonets i una pastorel·la que va compondre en ocasió de

la seva peregrinació a Santiago. La concepció que té de l'amor, passió tràgica

i inevitable, dóna un to pessimista i malenconiós a molts dels seus versos,

mentre que en d'altres es posa a l'alçada del Dant líric, en què la donna estimada

fa "tremolar la claredat de l'aire".

Biltà di donna és un sonet que tracta del gènere del plazer ple de tòpics molt

ben organitzats. El món cortès i l'exordi primaveral encapçalen els dos quar-

tets per a deixar pas, amb una transició violenta, als tercets que descriuen els

valors físics i morals de la seva donna superiors a tot el que abans havia lloat

tant. El sonet de Cavalcanti va inspirar Dant, "Sonar bracchetti, e cacciatori

aizzare" [Lladrits de gossos i crits de caçadors] i en ell manté la contraposició

entre el "plaer" cortès, com a ideologia i com a gènere literari, i l'exercici de

l'amor, també com a ideologia i gènere literari.

"Biltà di donna e di saccente core
e cavalieri armati que sien genti;
cantar d'augelli e ragionar d'amore;
adorni legni 'n mar forte correnti;

Belleza de dama y de sabio mente,
y gentiles caballeros armados;
cantar de aves, hablar de amores;
hermosas naves en el mar veloces;

aria serena quand' apar l'albore
e bianca neve scender senza venti;
rivera d'acqua e prato d'ogni fiore;
oro, argento, azzuro 'n ornamenti:

aire tranquilo cuando aparece el alba
y la blanca nieve caer sin viento;
arroyos claros y prados con flores,
oro, plata, azul en los paramentos;

Guido Cavalcanti
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ciò passa la beltate e la valenza
de la mia donna e 'l su' gentil coraggio,
sì che rasembra vile a chi ciò guarda;

a todo esto sobrepasa la belleza y el valor
de mi dama y su noble corazón
y parece algo vil todo lo que mira;

e tanto più d'ogn' altr' ha canoscenza,
quanto lo ciel de la terra è maggio.
A simil di natura ben non tarda."

a las demás en el saber supera,
igual que el cielo es mayor que la tierra.
En similar natura el bien no tarda.
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Glossari

alba  f  Gènere poètic que es troba en totes les literatures de tots els temps i en totes les
llengües i que narra el lament dels enamorats que han passat la nit junts quan l'arribada de
l'alba els obliga a separar-se.

art de trobar  m  Títol que es dóna al breu tractat de poètica conservat en el cançoner de
la Biblioteca Nacional de Lisboa (CBN). En els fragments conservats hi ha la classificació i
definició d'alguns gèneres, com les cantigas d'amor, d'amigo i d'escarnho, de maldizer, i subgè-
neres com la tenção, la cantiga de vilão i la de seguir. Després es descriuen normes mètriques i
estructurals i artificis poètics. Tot això amb una finalitat molt més pràctica que teòrica.

arts liberals  f  Art inclosa en el trívium o en el quadrívium. El trívium ensenyava la
gramàtica, la retòrica i la dialèctica; i el quadrívium l'aritmètica, la geometria, la música
i l'astronomia. Al trívium tenien accés els cavallers, mentre que per a ser clericus s'havia
d'estudiar el quadrívium.

balada  f  Composició de caràcter popular que es basa en una tornada inicial que es repeteix
al final de cada estrofa i de vegades pot aparèixer inserida dins de les estrofes.

cançó de dona  f  Tipus de cançó. Segons la classificació de Pierre Bec (1979), la veu de
dona en la lírica medieval pot representar una "feminitat textual" o una "feminitat genètica".
La "feminitat textual" no exclou que l'autor sigui un home, com en el cas segur de les canti-
gas d'amigo galaicoportugueses i en el possible de les chansons de femme franceses i d'altres
llengües anònimes; i en la "feminitat genètica" sabem que aquestes cançons van ser compos-
tes per una dona de nom conegut, com les trobairitz provençals i algunes autores franceses
i italianes.

cançó de malmaridada  f Cançó en què la noia es lamenta perquè no és feliç en el matri-
moni i perquè té una mala relació amb el marit, sempre vell i cruel; per això sent el desig de
tenir un "amic" o, en alguns casos, ja en té.
fr chanson de malmariée

cançó de tela  f Cançó de contingut liriconarratiu. És un tipus de cançó propi de la lírica
francesa d'oïl i que es va donar molt rarament en altres àrees lingüístiques. És l'antítesi de la
cançó cortesa, pel jo femení, per la seva narrativitat, per la seva concepció senzilla i humana
de l'amor, pel to i el lèxic desposseït de tot efecte retòric: és una història d'amor possible
breu i tràgica.
fr chanson de toile; chanson d'histoire ('cançó d'història')

cançoner  m  Col·lecció de cançons i poemes generalment de diversos autors. Els medievals
es caracteritzen perquè la majoria estan escrits sobre pergamí amb miniatures, i algunes amb
la notació musical, perquè estaven destinades a grans biblioteques; encara que també es con-
serven textos lírics en altres de menys luxoses i fins i tot en fulls solts.

cansó  f  Terme provençal. Poesia o cançó d'amor. És el gènere cortès per excel·lència en què
el trobador demostra l'originalitat, la mestria, en paraules i melodia, i l'interès per fer una
creació nova i única.

cantiga d'amigo  f  Cantiga que representa un dels tres gèneres principals (juntament amb
la cantiga d'amor i la d'escarni i maleir) de la tradició lírica medieval galaicoportuguesa. El
trobador fingeix que és dona per exposar els seus sentiments. Dins d'un àmbit rural dialoga,
confiant-se, amb la seva mare o les germanes, i també amb elements de la naturalesa. En
la seva estructura abunda el paral·lelisme rigorosament iteratiu i els refranys organitzats de
manera que semblen simples malgrat la tècnica elaborada i sàviament equilibrada.

cantiga d'amor  f  Cantiga en què el trobador es lamenta reiteradament per l'actitud in-
diferent envers ell de la dama a qui estima, adoptant motlles poètics i llenguatge formulari
d'ascendència provençal, com mia senhor. Composta com a cantiga de mestria, moltes vega-
des conclou amb una fiinda.

cantiga d'escarnho e de maldizer  f  Cantigues en què predomina l'improperi personal
amb paraules de sentit difícil o cubertas les primeres, i amb termes obertament obscens les
segones. Però aquesta divisió no queda gaire clara en la majoria. Personatges molt coneguts i
concrets i també categories socials o professionals van ser objectes d'aquestes burles, amb fre-
qüència dures i cruels, que també van compondre trobadors que conreaven els altres gèneres.

cantiga de mestria o mestria  f  Forma estròfica que es caracteritza per l'absència de tor-
nada o refrany. És la forma que predomina en les cantigas d'amor. En general s'articula en-
torn de tres rimes d'acord amb uns esquemes mètrics que es tendeixen a fer fixos (abbacca,
abbaccb, ababcca o ababccb).
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cantiga de refram  f  Vegeu cantiga de refrany.

cantiga de refrany  f  Tipus de cantiga que acostuma a ser de dos esquemes estròfics: qua-
tre versos més tornada (abbaCC o ababCC) que van associats a les composicions més troba-
doresques; i el dístic amb tornada, aaBB, en les composicions de tipus tradicional. Respecte
a les tornades de la lírica provençal i francesa que van deslligades del text de les estrofes, els
de la galaicoportuguesa s'articulen amb l'estrofa sintàcticament.
prov cantiga de refram

Cantigas de Santa María  f pl  Col·lecció medieval de poesies en lloança de la Mare de
Déu destinades a ser cantades, compostes pel rei Alfons el Savi –que s'anomena a si mateix
trobador de la Mare de Déu– i els seus col·laboradors. Són 420 textos escrits en galaicoportuguès.
Algunes cantigues estan compostes com a narracions (els miracles) i d'altres són de caràcter
líric, lloen la Mare de Déu (lloances) i es distribueixen de deu en deu. Es conserven en quatre
cançoners, alguns de molt luxe i amb una gran quantitat de vinyetes que il·lustren escenes
dels miracles i de l'activitat musical de la cort alfonsina. La música de 423 melodies de les
CSM constitueix la col·lecció musical més rica de l'edat mitjana si considerem el naufragi de
gairebé tota la música profana galaicoportuguesa.

canzone  f  Cançó italiana d'arrels trobadoresques, composta per un nombre indeterminat
d'estrofes d'estructura variable i amb versos generalment d'onze i set síl·labes; acaba en un
fragment d'estrofa denominat congedo o tramesa.

cauda  f  Segona part de l'estrofa de la canzone; sol estar composta de dos peus de tres
versos cada un, unit per les rimes que generalment són comunes als dos peus de la coda, però
diferents dels del front, que és la primera part de l'estrofa.

chanson d'histoire  f  Vegeu cançó de tela.

chanson de malmariée  f  Vegeu cançó de malmaridada.

chanson de toile  f  Vegeu cançó de tela.

cobla  f  Estrofa o unitat mètrica amb el nombre de versos i la situació de les rimes que
es repeteixen en les diverses parts d'una poesia, i que al mateix temps també és una unitat
melòdica. Quan les mateixes rimes es repeteixen en totes les estrofes d'un poema es diu que
està compost en coblas unissonans, i quan les rimes canvien en cada una de les estrofes, coblas
singulars. A més d'aquestes ordenacions de les estrofes, els trobadors van recórrer a altres de
més complicades, coblas doblas, coblas alternadas, retrogradas, capcaudadas o capfinidas.

cobra  f  Cobla o estrofa en galaicoportuguès. Unitat estructural poètica i musical de la can-
tiga formada per un nombre de versos que pot variar de 2 a 13; el més freqüent és de 2, 4,
6, 7 i 8 amb refrany o sense.

congedo  m  Vegeu tramesa.

contrasto  m  Composició amb forma dialogada; té antecedents abundants en la lírica lla-
tina medieval. Es podria assimilar als nostres debats i disputes.

descordo  m  Varietat formal de cantiga que es caracteritza perquè infringeix la norma
d'isometria (igualtat del nombre de síl·labes en els versos i el nombre de versos) de les estro-
fes. Antecedent en la poesia provençal, descort.

dobre  f  Figura retòrica basada en la repetició de paraules en una estrofa sense variació de
la flexió, i que es tornen a repetir en la mateixa posició al llarg de totes les altres estrofes de
la cantiga. Hi pot haver varietats. Definit en l'Arte de trobar.

exordi  m  Part del text marcada amb més força per uns esquemes fixos. Els primers versos
funcionen com un nucli que genera la continuació del discurs poètic, sobretot en determinats
gèneres: la cansó trobadoresca, la chanson de toile, la pastorel·la o el planh.

fiinda  f  Rematada temàtica i mètrica, semblant a la tornada provençal, al commiato italià i,
en certa manera, a l'envoi francès. És més breu que les estrofes i està vinculada estructuralment
a la cantiga; musicalment és com a un eco del final d'aquesta.

fronte  m  Primera part de l'estrofa de la canzone; sol estar composta de dos peus de tres o
quatre versos cada un, units per les rimes, que en general són comunes als dos peus del front,
però diferents de les rimes de la cua, que seria la segona part de l'estrofa.

kharja  f  Testimoni més antic de poesia lírica en llengua romanç. Composició breu en mos-
sàrab que es troba al final de determinats poemes en àrab o hebreu, anomenats moaixakhes,
els autors de la qual se situen –llevat de comptadíssimes excepcions– entre mitjan segle XI
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i el final del XII. Sembla que la kharja era la base sobre la qual es construïa la moaixakha.
En àrab significa 'sortida'.
sin. kharajat

joglar  m  Personatge que, en el cas de la lírica, tenia per missió divulgar les poesies dels
trobadors i havia de ser fidelíssim a un text que de vegades oferia grans complicacions rítmi-
ques i mètriques, i a una melodia amb virtuosismes filigranats.

kharajat  f  Vegeu kharja.

lauda  f  Composició de caràcter religiós. Pot tenir forma de cançó o de balada.

leixa-prén  Recurs retòric de la lírica galaicoportuguesa que consisteix a repetir la mateixa
paraula al final d'un vers o d'una estrofa o al començament de la següent, o la repetició d'un
vers al final d'una estrofa o al començament d'una altra, immediatament, o per mitjà d'una
estrofa interposada.

manuscrit  m  Text escrit a mà; s'acostumen a designar amb aquest nom els còdexs medie-
vals que han arribat fins als nostres dies escrits sobre pergamí o paper.

moaixakha  f  Poema en àrab o hebreu compost per diverses estrofes de cinc o sis versos;
d'aquests versos els quatre o cinc primers rimen entre ells, mentre que l'últim, o els dos últims,
rimen amb l'últim o els dos últims de les altres estrofes, i constitueixen un doble joc de rimes:
unes mantenen la unitat estròfica i les altres donen coherència a la composició. Sens dubte,
aquest era l'aspecte més vistós de la moaixakha i d'això derivaria el seu nom, que no significa
altra cosa que 'adornat amb un cinturó de doble volta'. També es pot transcriure muwaxaha.

mossàrab  m  Grup complex de dialectes romànics parlats pels mossàrabs, cristians que vi-
vien a les terres de la península Ibèrica ocupades pels àrabs. Aquests dialectes ofereixen un
aspecte molt arcaic, i coincideixen en molts trets amb els altres dialectes medievals (galaico-
portuguès, lleonès, navarroaragonès, català) davant el castellà.

mozdobre  m  Ornamentació retòrica, com el dobre, que consisteix a repetir cada paraula
una o més vegades al llarg d'una estrofa, i en la mateixa posició al llarg de tot el poema. La
diferència amb el dobre és que el mozdobre es construeix a partir de variacions morfològiques
de les paraules.

nadala  f  Estrofa característica de la lírica tradicional formada per dos o tres versos, amb
un nombre de síl·labes molt variable. A partir del segle XV és, a més, un tipus de cant coral
litúrgic que es cantava a les esglésies amb motiu de determinades celebracions, com el Nadal
o l'Epifania. Aquest tipus d'estrofa procedeix del zègel, composició que apareix al segle X a
la zona hispanoandalusí, les estrofes de la qual eren cantades per cor i solista. La part que
repetien els cors es diu tornada.

paral·lelisme  m  Principi estructurador dels textos poètics galaicoportuguesos molt utilit-
zat en la poesia popular de tots els temps i de tots els països. Consisteix en la repetició de
segments textuals o d'elements temàtics, de manera que el paral·lelisme pot ser de paraules
o estructural.

paraula rima  f  Artifici metricoretòric consistent en una paraula que es repeteix en la rima
sistemàticament i amb una funció estructural dins de la composició. Té una funció evocativa
o de leit motiv de la composició.

pastorel·la  f  Gènere que en els trobadors provençals té uns trets propis que el distingei-
xen de les altres composicions romàniques. És artificiós i no té res de popular, com algunes
pastorel·les franceses.

peu  m  Cada una de les dues parts en què es divideix el front d'estrofa. La mida dels peus
depèn, com és obvi, de la dimensió de l'estrofa.

planh  m  Cançó amb què el trobador donava notícia i es lamentava de la mort del seu
protector o d'algun gran personatge.

Ramon Vidal de Besalú  m  Escriptor català, actiu entre el final del segle XII i el principi
del XIII, és autor de les Razós de trobar, la primera gramàtica escrita en llengua romanç per a
aprendre a escriure correctament en la llengua dels trobadors. També va escriure tres novel·les
corteses en vers.

razós  f pl  Text en prosa occitana que narra més o menys extensament les circumstàncies o
motius que van impulsar un trobador a compondre alguna de les seves poesies.
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refrain  m  Vegeu refrany.

refram  m  Conjunt de versos amb autonomia de rimes que es repeteix íntegrament al final
de cada estrofa i que té un nombre menor de versos. Hi ha 962 cantigues amb refrany.

refram-intercalar  m   Refram en què els versos apareixen de manera total o parcial en
l'interior de l'estrofa.

refrany  m  Paraula que en francès procedeix del llatí refractum, participi passat de refrange-
re, refringere, que significa 'trencar'. Encara que en les cançons sempre hi va haver refranys,
tornades i repeticions de determinats versos fins als segles XII o XIII, no els van donar un nom.
Les tornades o refranys tenen una funció de ruptura en tots els nivells –sintàctic, estilístic,
lèxic, prosòdic i melòdic– i produeixen un efecte evident de contrast. Ordinàriament servei-
xen d'introducció a una composició i es repeteixen totalment o parcialment darrere d'una
o diverses estrofes.

registre  m  Conjunt de motius i procediments lèxics, retòrics i rítmics que en la lírica me-
dieval comparteixen un mateix to expressiu particular.

rima equívoca  f  Rima de paraules idèntiques gràficament, però de significat diferent.

rima interna  f  Rima que no es troba al final del vers.

ritornelli  m  Vegeu tornada.

Roman de la Violette  m  Novel·la francesa sentimental escrita per Gerbert de Montreuil
entre 1227 i 1229. Com altres roman en vers d'aquesta època, es caracteritza per les insercions
líriques en el text narratiu, que corresponen a cançons més antigues, amb freqüència anòni-
mes i de tipus popular.

Romània  f  Terme que engloba els països on es parlen les llengües que procedeixen del
llatí i han experimentat modificacions diverses i diferents. Aquest terme apareix al segle IV
i designava l'àmbit de tots els països que componien l'Imperi Romà; els seus habitants eren
anomenats romani. Com que en aquests països de l'Imperi el llatí va anar evolucionant con-
tínuament i cada vegada es distanciava més del llatí escrit, el llatí parlat es va anomenar
lingua romana (de Roma) o lingua romana rustica. Totes les llengües romàniques, o romanços
(espanyol, català, francès, italià, gallec, portuguès, sard, romanès, etc.), van néixer a conse-
qüència de l'evolució del llatí vulgar local, la qual cosa correspon a un procés natural. El llatí
clàssic, ensenyat a les escoles, va restar inamovible com a model gramatical. L'evolució con-
tínua de la llengua parlada va incrementar progressivament la diferència entre l'ús corrent i
el model (el llatí). Durant tota l'edat mitjana la Romània, per sobre dels seus límits geogràfics
i lingüístics, serà una unitat cultural: les paraules, els temes, les idees i els sentiments que es
plasmaran en les obres d'art de tota mena i en la forma de vida aniran saltant les fronteres.

segrel  m  Terme utilitzat a la península Ibèrica en el segon i tercer quart del segle XIII per
a designar el joglar que, a més de cantar, sabia compondre cantigues. Són molt escasses les
mencions en els textos poètics i gairebé sempre en composicions satíriques.

senhal  m  Terme amb què s'oculta el nom de la persona estimada o a qui es dirigeix la
composició. En general apareix en la tramesa.

sirima  f  Vegeu cauda.

sirventès  m  Poesia el contingut de la qual serveix al trobador per a expressar la seva indig-
nació, retret, sarcasme o atac directe contra persones o institucions, i també per a polemitzar
sobre aspectes literaris o morals.

sonet  m  Composició formada habitualment per catorze versos hendecasíl·labs agrupats en
dos quartets i dos tercets.

tornada  f  Vegeu refrany.

tramesa  m  Conjunt de versos finals de la canzone. Sol ser un fragment d'estrofa, d'acord
amb els models encunyats pels trobadors provençals. Es denomina tornada o finida en els
tractadistes de poesia trobadoresca.
it congedo

trobar i trobador  v intr  Paraules que deriven del llatí medieval tropare i tropatore, for-
mades al seu torn sobre tropus, nom de certes composicions versificades amb melodia que
s'introduïen en el cant litúrgic. Des del punt de vista semàntic reparem que el verb pro-
vençal trobar (com en català i com el francès trouver i l'italià trovare) significa també 'encon-
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trar, trobar', i en llatí invenire té, entre altres, els valors d''encontrar, trobar', però també els
d''imaginar, inventar', i va arribar a adquirir el de 'crear literàriament'.

trobar car  v intr  Vegeu trobar ric.

trobar clus  v intr Trobar tancat, fosc. És una poesia subtil i hermètica, carregada de jocs ver-
bals i mètrics i de valors plàstics, i amb un recarregament de conceptes i un abús de l'agudesa
i del llenguatge de to baix.
sin. trobar escur

trobar escur  v intr  Vegeu trobar clus.

trobar leu  v intr  Trobar "lleu" o senzill. El trobador utilitza expressions fàcils d'entendre i
evita recursos estilístics complicats.

trobar prim  v intr  Vegeu trobar�ric.

trobar ric  v intr Trobar ric, subtil, valuós. És la poesia que sobresurt substancialment per la
bellesa de la forma, la sonoritat de la paraula, l'ús de rimes difícils de trobar i la selecció d'un
vocabulari apartat del corrent, amb freqüència en detriment del contingut.
sin. trobar prim; trobar car

vida  f  Text en prosa occitana que narra més o menys extensament la biografia d'algun
trobador.
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