
ISABEL DE RIQUER i ANTONI RUSSELL

NOVES PUBLICACIONS SOBRE LIRICA TROBADORESCA

Una serie de Ilibres entorn dels trobadors provencals, llurs poesies,

hut epoca i Hur mtisica han sortit a la hum aquests darters anys,t fruit

de les investigacions de professors d'universitats de tot el mon. S'han

renovat antigues edicions, han tornat a tractar-se alguns temes sobre

els quals semblava que ja estava tot dit, s'han emprat nous metodes i

s'han obert nous camps en l'estudi de la musica. En tots aquests llibres

apareix mes o menys explicitament un mateix mot, el de poesia <viva».

La fixacio dels textos literaris i melodies als canconers no en com-

porta pas la fossilitzacio, sing que gracies a ells sempre es tornaren a

llegir, a transcriure, a puntuar, a comentar i a cantar. Potser es en

aquesta segona meitat del segle xx el moment en que es mes rigorosa

llur interpretacio, ja que, als filolegs i musicolegs que sempre se n'havien

ocupat, s'hi han unit en llurs investigacions filosofs, historiadors, biblio-

tecaris, psicoanalistes, matematics, periodistes, experts en iconografia i

en cibernetica. Tots ells no nomes van enriquint l'estudi del fenomen

trobadoresc, sing que manifesten amb evidencia que la lirica dels tro-

badors en llengua provencal es una materia viva i sempre renovable per

a l'investigador i que nous punts de vista i originals especulacions son

possibles encara i sempre en aquest camp.

1. Es recullen algunes publicacions aparegudes entre els anys 1984 i 1987.
Indubtablement, n'hi ha d'altres a les quals no he tingut acces ni tampoc apareixen
aqua els articles de les revistes especialitzades, melanges, actes de congressos,
colloquis, etc.

Idengua & Literatura , 3. 1988-1989
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EDICIONS

El trobador Bertran de Born ha estat objecte de dues edicions. La

de Gerard Gouiran, L'Amour et la Guerre,2 pren com a punt de partida
aquests dos grans temes en l'obra del senyor d'Autafort. Per a cenyir

la cronologia de les seves poesies 1'editor ha fet is no nomes de les

cantons de contingut politic, sing tambe de les d'amor, ja que les
allusions, endreces i senhals que hi aparcixen van dirigides al mateix
public de senyors i de dames d'aquests senyors, que eren els qui inter-
venien en la politica i en les guerres i davant els quals el trobador no
podia alterar exageradament alguns fets. Aixi doncs, les compositions
estan ordenades per centres d'interes o titles, amb la qual cosy 1'ordre

es veu un xic modificat respecte al d'anteriors edicions, que cercaven
una major fidelitat cronologica. Precisament per aixo es presta especial

atenci6 a les diferents versions d'algunes cantons, per exemple la

num. 34, la segona redacci6 de la qual, datada per G. Gouiran tins dos
anys despres de la primera, suposa una actualitzaci6 de la intenci6 que

volia donar Bertran de Born a aquella canc6 de croada.

L'estudi historic a traves de l'acarament directe de cartularis i cro-

niques relacionats amb el trobador i els Plantagenet serveix per a

contrastar-lo amb 1' <opini6 publica» representada per les variables idees
politiques que Bertran de Born manifesta a les seves cantons.

Els esquemes metrics de les 47 cantons apareixen en paginaci6
seguida, ]a qual cosa proporciona una comoda i completa visi6 global
de les combinations estrofiques i del rimari del trobador. La transcripci6
de cinc melodies arrodoneix I'aspecte formal de I'obra.

El text de cadascuna de les cantons va acompanyat d'un aparat
critic clarament exposat a les lectures dels manuscrits, dels quals ofe-
reix totes les variants: prefereix molts cops conservar In lectura
d'aquests quan presenta una correcta soluci6, tart gramatical com de
sentit, i proposa esmenes fonamentades en la proximitat a la lectura del
manuscrit, la metrica, ]a llengua i el sentit que li volgue atorgar el seu
actor, com per exemple a ]a num. 31, <<S'es de prim tersols Tornatz>>, i

2. Gerard GouIRAN, L'amour et la guerre. L'oeuvre de Bertran de Born.
Bdition critique, traduction et notes (Ais de Provenca, Publications Universite de
Provence, 1985), 2 vols.
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a la num. 38, <<Vielha la tenc dona, pus capel atge». L'estudi de les

families dels manuscrits justifica l'eleccio del que es ofert cam a text.

Un tercer apartat estudia un grup de set poesies que l'editor quali-

fica cam a morals; hi apareixen sota diferents formes les mateixes idees

morals i religioses que al sirventes. En un capitol a part, hi consten

les d'atribucio dubtosa, que tambe s'editen, i s'hi exposen els criteris

d'exclusio del canconer del trobador d'Autafort.

A mes a mes del rigor en l'aspecte historic i filologic, cal destacar

que a 1'edici6 de G. Gouiran queden posats en relleu clarament els grans

valors de Betran de Born: el de politic, el d'habil versificador i music

i la seva notable capacitat d'adaptar el to de les seves poesies al tema

que tracta.

L'altra edicio de Bertran de Born es a carrec de tres professors

nord-americans.' L'estudi introductori a l'obra poetica del trobador es

basa en un complet treball d'exhumacio de cartularis, croniques i ma-

nuscrits relacionats amb 1'entorn geografic i familiar del trobador i els

esdeveniments politics del seu temps. Tambe s'estudia amplialnent la

figura del senyor d'Autafort en la seva activitat trobadoresca dins una

rica tradicio literaria i sobretot la influencia que exerci en els troba-

dors i poetes posteriors; en aquest apartat els editors fan un autentic

redescobriment de Bertran de Born.

Les cantons estan agrupades cronologicament, en la mesura que pot

determinar-se, seguint les etapes de la vida i de l'activitat trobadoresca

i politica de Bertran de Born. Les de dubtosa datacio estan agrupades

segons els temes dominants. Assenyalariem que son els primers a no

incloure el famos planh per la mort del Jove Rei, <<Si tuit li dol>>, que

atribueixen a Rigaut de Berbezilh.

L'edicio de cadascuna de les quaranta-set poesies va encapcalada

per 1'esquema estrofic i la justificacio de l'eleccio del manuscrit base

d'acord amb la qualitat del text i procurant donar homogeneitat a 1'edi-

ci6. L'aparat critic es molt reduit pel que fa a variants textuals i a

notes lingiiistiques, historiques i literaries. Tambe s'hi inclouen la trans-

3. William D. PADEN Jr., Tilde SANKOVITCH i Patricia H. STABLEIN, The

Poems of Troubadour Bertran de Born (Berkeley i Los Angeles, University of

California Press, 1986).
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cripcio musical de nou cantons i cinc mapes dels llocs que apareixen als
textos del trobador. L'edicio esta curada al maxim; un sol volum i una
practica i comoda disposicio de les poesies: a la pagina parella, la tra-
duccio; i a la senar, el text a la columna a i les notes a la b; tot aixb
encarat.

A Il sirventes e la canzone di Arnaut Daniel' Mario Eusebi ens ofe-
reix l'obra critica del trobador perigordia unicament sota 1'aspecte tex-
tual. Cadascuna de les divuit poesies va precedida per l'estudi dels
manuscrits en que apareix, i la justificacio del text que edita esta basada
en el stemma. L'aparat critic no enregistra les variants grafiques ni les
morfologiques trivials, ja que consten en edicions anteriors, i les notes
lingiiistiques i la traduccio tenen la finalitat d'orientar el lector en 1'in-
tricat llenguatge poetic del trobar tic d'A. Daniel. L'ordre d'edicio de
les poesies segueix l'establert per Canello segons motius de metrica.
D'entre les noves i suggestives conjectures, sempre raonades filolbgica-
ment, que presenta M. Eusebi hi ha la de la tornada de la sextina, que
s'allunya de totes les editions precedents, i sobretot el darter vers: <<son
clesidat qu'apres dins cambra intra (canto contesto a graticcio che,
appresso, in camera entra)».

Amb 1'edici6 de Las poesias del trovador Guillem de Cabestany 5

Montserrat Cots continua les seves investigations sobre la identitat i
les circumstancies historiques del trobador catala. Despres d'haver exhu-
mat documents procedents dels arxius de Perpinya sobre G. de Cabes-
tany, Ramon de Castellrossello i els tres matrimonis de Saurimonda
sembla que podien haver concorregut en aquestes persones d'existencia
real una serie de circumstancies per les quals se'ls atribuis la <dlegen-
da del cor menjat», la mes fabulosa i inversemblant de les Vidas pro-
vencals.

Ara, per tal de presentar l'obra poetica del trobador, l'editora justi-
fica, despres de 1'acarament directe dels manuscrits, l'eleccio dels que ha
escollit com a base en cada poesia, i estudia la llengua i els temes que

4. Mario EusESI , Arnaut Daniel, Il sirventese e le canzoni ( Mild, All'insegna
del Pesce d'Oro, 1984).

5. Montserrat COTS, Las poesias del trovador Guillem de Cabestany, «Boletin
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, XL (1985-86).
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hi concorren comparant-los amb la produccio dels trobadors coetanis.

Tot aixo li serveix per a destacar l'originalitat d'alguns esquemes me-

trics, la varietat en el rimari, ]a gran densitat lexica i l'absencia de

trets linguistics catalans del trobador.

Despres de 1'edici6 de les vuit poesies amb 1'anotaci6 de les variants
textuals i el complet aparat critic, a 1'apendix hi ha les obres que l'edi-

tora considera d'atribucio dubtosa, pero que en alguns manuscrits cons-

ten com de Guillem de Cabestany.

Giorgio Chiarini, a la seva edici6 de Jaufre Rudel,' ofereix en primer

Hoc una revisio de les diverses teories sobre 1'amor de lonh i dels

enigmes de la poesia rudeliana, motivats potser per 1'escassa veracitat

que pot atorgar-se a les seves breus referencies biografiques. L'editor

defensa una concepci6 de 1'amor substancialment unitaria, per be que

amb dos nivells: un de literal i un altre de simbolic, que discorren

parallelament, sense deixar de tenir en compte una intencio It dica pro-

pia de l'estil del devinalh, el model del qual l'hauria trobat Rudel en

Guilhem de Peitieu.

Per tal d'elegir el text base 1'editor ha seguit els criteris de la meto-

dologia neolachmaniana despres de l'escrutini integre de la tradici6 ma-

nuscrita i la seva conseguent racionalitzaci6 , que sintetitza en el stemma

de calla poesia sense preferir a priori cap manuscrit. L'aparat critic

enregistra 1'estudi de les families dels manuscrits i totes les lectures que

difereixen del text, fins i tot les erronies i les rebutjades per raons stem-

matiques.

L'ordre de les cantons, que s'aparta del de les editions precedents,
suggereix una lectura seguida dels temes dominants a l'obra rudeliana,
que van enllagant-se els uns amb els altres sense intentar per aixo dur
a terme una reconstruccio cronologica . En el complet glossari tambe hi
ha el text de les estrofes apocrifes.

L'edicio de les Epistoles de Guiraut Riquier, feta per J. Linskill,' ve
a unir-se a la de les Pastorelles d'Audiaud (1923), a la de les Cansos

6. Giorgio CI-IIARINI, II canzionere di Jaufre Rudel, edicio critica, intro-
ducci6, notes i glossari (Roma, L'Aquila, 1985).

7. Joseph LINSKILL, Les .pitres de Guiraut Riquier troubadour du XIII sie-
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d'U. Molk (1962), a la de les poesies religioses de F. Arroz (1972), a
la d'alganes Tensos de S. Guida (1983) i a la dels Vers de M. Longo-
bardi (1983). Confiem que no es facin esperar gaire les editions dels
altres generes cultivats pel prolific trobador narbones amb aquests cri-
teris mes rigorosos, actuals i accessibles que la malgrat tot imprescindi-
ble edicio de S. L. E. Pfaff, de 1853.

L'ordre de les Epistoles a 1'edici6 de Linskill es cronologic. Cada
text amb les notes a les esmenes va acompanyat d'una presentacio que
n'explica 1'estructura, el contingut, 1'estil i les circumstsncies de la com-
posicio. Despres de la traduccio, un minucios aparat critic en recull els
aspectes linguistics, literaris i d'identificacio dels personatges i flocs on
apareixen citats. Completen 1'edici6 quatre indexs: onomastic, de par-
ticularitats dialectals, de gramstica i versificacio i el glossari.

Entre el 1250 i el 1282 Guiraut Riquier redacts a les torts de Nar-
bona, Castella, Rodes i Astarac quinze composicions en versos apariats,
seguint el model de Pars dictandi medieval, d'evident inspiracio clsssica

en adoptar el genere epistolar corn a forma d'expressio de temes filo-
sofics o de comunicacio de noticies i consells. A les seves Epistoles el
trobador es dirigeix a les persones de qui en aquell moment depen la
seva fortuna professional i els fa coneixer, enmig de generalitzacions
abstractes, diversos aspectes de la seva situacio personal, les seves aspi-
racions i els sous temors.

Veiem, doncs, a la i que, despres d'una serie de lloances a les virtuts
de la comtessa de Lautrec, s'insinua el desig del trobador d'esser acollit
a la seva cort. Empra el mateix recurs quan lloa la generositat d'Eitneric
de Narbona a les epistoles ii, vi i viii per tat que li faci d'intrcxluctor a
la cort de Castella, i tambe a la v, en que encomana at cavaller Sicart
de Puylaurens que parli en favor seu at rei de Franca Lluis IX (reco-
manacio que, si es dugue a terme, no va donar cap resultat, atesa la
poca afeccio de sant Lluis per trobadors i joglars).

Durant la seva estada a la cort de Castella, entre el 1272 i el 1278,
Guiraut Riquier redacta les epistoles ix, x, xi i xii, en les quals aparei-
xen aspectes de la politica, els costums i la historia literiiria d'aquells
ant's del regnat d'Alfons X el Savi. Destaquem la Suplicatio i la Decla-

cle, edicio critica, amb traduccio i notes (Association Internationale d'Etudes Occi-

tanes, 1985).
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ratio ( xi), per Ilur vinculacid amb 1'activitat trobadoresca i la delimitacio
de les seves funcions ( ambdos textos ja havien estat objecte d'edicid i
estudi particular per part de V. Bertolucci Pizzorusso el 1966 i de
C. Alvar cl 1978). A les restants epistoles hi apareixen consideracions
de tipus religios ( iv), desfogaments personals sobre l'amor i les dificul-
tats per al desenvolupament de la seva professio ( iii i xiv ), o la seva
amargor davant (' exit dels poetes satirics ( els de les cantigas d'escarnho)
davant els qui canten el lleial amor i els nobles ideals ( xii). El 1280
Enric II de Rodes encarregs a quatre trobadors un comentari a la caned
de Guiraut de Calanson « Celeis cui am de cor e de sabers >>; Guiraut

Riquier envis al comte la seva resposta a l'epistola xiir , on opta per
una nova orientacid poetica de tipus moral i religios deixant les cantons
profanes d 'amor , postura que tambe adoptaren alguns trobadors de la
seva epoca.

Amb aquest Ilibre de Linskill no nomes disposem de ]'edicio critica

de totes les Epistoles de Guiraut Riquier, sing tambe d'un important

estudi sobre els interessos i les preocupacions dels darters trobadors
provencals , Ilur delerosa recerca de protectors , el desig de reconeixement
de llur professio i ]'important paper d'aquests cercles literaris de les
darreres corts feudals.

La nova edicio de les obres de Falquet de Romans 8 completa i
soluciona alguns importants aspectes de ]a de Zenker del 1896. La
cronologia d'aquest trobador havia plantejat sempre seriosos problemes,
tot i les referencies historiques que apareixen en algunes de les seves
poesies. Els noes editors, R. Arveiller i G. Gouiran, fixen en 1219-1220
les seves primeres compositions i al juny del 1228 les allusions mes tar-
danes. La revisid dels cartularis de Cluny anteriorment estudiats i la
nova documentacid exhumada els permet d'arribar a la conclusid que
cs Hugues V de Berze i no Hugues IV el trouvere que li va enviar una
caned de croada cap al 1220-21, hipotesi ja de Bedier el 1906.

Falquet de Romans frequents les torts de Guillem IV de Monferrat,
d'Otto del Carreto i potser tambe la de Guillem Malaspina; i, en con-

8. Raymond ARVEILLER i Gerard GOUIRAN, L'oeuvre poetique de Falquet de
Romans, troubadour, edicio critica , traducci6 i notes (Ais de Provenca , Publica-
tions du C . U. E.R.M. A., 1987).

28
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tra del que relata la seva Vida, on apareix com nomes <<un bon joglar
que es presenta a les corts i fou d'agradable tracte>>, Falquet de Romans
esta documentat el 1233 a Provenca dins el cercle de Frederic II de
Sicilia (a la coronacio del qual havia assistit a Roma el 1220) amb un
elevat rang social i una bona posicio economica, fet que confirma el
tracte familiar «Falquet, biaus dolz amis>>, que li atorga Hugues de
Berze a la canto de croada.

Catorze son les poesies que s'editen com a segutes, i, malgrat que

el corpus sigui reduit, els temes, o sigui els generes, son molt diversos:

cansos, debats, sirventes, sirventes-canso, un salut d'amor en octosillabs

apariats, una canto de croada, una alba religiosa i poesies religioses,

totes amb un estrofisme molt variat i ric, de subtils combinacions metri-

ques. La tasca de critica textual dels editors ha estat llarga i complexa,

ja que les poesies apareixen en vint-i-set canconers, en molts dels quals

nomes hi ha un text de Falquet, fet que ocasiona alguns problemes

d'interpretaci6 que resten degudament resolts. Les poesies d'atrihucio

dubtosa son tres, en que no apareix cap factor determinant per a afirmar

que Falquet n'es 1'autor o no, pero no per aixo s'exclouen, sing que

s'editen oferint els arguments de la critica.

Forca interessant es el darrer capitol: «Falquet prosateur (?)>>. Son

dos contes, o tin conte amb dos capitols, el text del qual es dona en

frances, que narra una bella historia d'amor amb uns trets realistes

molt suggestius. El text procedeix dels Documenti d'amore de Francesco

da Barberino (1264-1.348), que sembla, segons Thomas, que es la tra-

duccio abreujada en Had d'un text provencal perdut que Barberino ofe-

reix donant-ne el nom de l'autor, <<Folquet>> (sic), i que si en tinguessim

l'original fora tin dels textos mes bells de prosa provencal. Zenker

advoca per la paternitat del nostre trobador amb raonaments topografics

i cronologics.
L'edicio conclou amb un index gramatical, un index onomastic, tin

glossari, la bibliografia i la llista dels incipit.
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ESTUDIS MONOGRAFICS

Com a <<fenomen viu>> caracteritza la lirica trobadoresca M. Luisa
Meneghetti al seu Ilibre Il pubblico dei trovatori,9 que recull ampliament
tota una serie d'aspectes de la relaci6 trobador/public. Als capitols
dedicats a la transmissi6 de les poesies, hi distingeix tres etapes: la

primera, oral, en que quasi es confon el moment de la creaci6 amb el de

la divulgaci6 i en que I'autor arriba a una plena identificaci6 amb el seu
public. En una segona etapa l'oralitat to el suport d'una informaci6 sobre
el text liric, la razo, i una nota biografica del trobador, la Vida, com a
garantia d'autenticitat independent de la presencia de l'autor. En una

tercera etapa domina la difusi6 escrita a traves de les compilations de

les poesies que apareixen als canconers, fet pel qua] la lectura f6ra la
nova manera de rebre els textos poetics.

Als restants capitols s'estudien alguns aspectes particulars: la inci-

dencia de la llegenda tristanyiana en els trobadors, els antecedents de

les vidas, la mobilitat dels textos, la intertextualitat, la funci6 educadora

de la lirica cortesa, etc. La reproducci6 de trenta miniatures de diversos

canconers i una completissima bibliografia completen ]'exemplar trehall

de M. L. Meneghetti.

Dos dels assaigs de Mario Mancini a La gaia scienza dei trovatori 10

analitzen dos canconers qualificats pel seu autor com a emblematics.

En el de Bernat de Ventadorn el chan adquireix una forca primigenia

i terriblement natural en plasmar l'obsessiva fidelitat del seu autor al

joi tortes com a unit valor veritable davant el poder representat pel

princep. La paradoxa de la fin'amors es descompon en el chan d'aquesta
manera: d'una banda, el senhoratge de la dama i, de 1'altra, la interio-

ritzaci6 d'aquest proces en I'ambit del <<jo>>, i com a figures d'aquesta

fascinant ambiguitat les comparacions amb animals i plantes fins a arri-

bar a la completa metamorfosi del trobador: << ... chant e m'esbaudei / e

reflorise e reverdei / e folh segon ma natura».

9. Maria Luisa MENEG H ETTI, Il pubblico dei trovatori. Ricezione e riuso
dei testi lirici cortesi lino at XIV secolo (Modena, Mucchi Editore, 1984).

10. Mario MANCINI, La gaia scienza dei trovatori (Parma, Pratiche Editrice,
1984).
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L'altre trobador es Guilhem IX, esprit fort. A partir dels trets

negatius que en donaren els historiadors del seu temps, Mancini ens

presenta el mu]tiple i divers duc d'Aquitania. El poder i la fascinacio

que sent envers ell, la seva audacia a l'hora de prendre i tambe a 1'hora

de perdre aflora en les seves cantons al costat d'un sentit del no-res com

a anihilacio del plaer. S'adverteix a la seva obra una especie de pressen-

timent de ]a crisi historica que vivia; consciencia aristocratica per un

costat de ]a seva presencia, pero tambe desig d'esquitllar-se'n mitjangant

un espai verbal que 1'ailles de la resta del mon i el mantingues immune

a les egressions i als canvis.
Als altres dos assaigs M. Mancini mira de reconstruir la historia

de la recepcio de la precoc civilitzacio provencal per part de filosofs i

escriptors dels segles xix i xx. Llurs lectures i comentaris donaren lloc

a tota una serie de fertils i paradoxals opinions sobre 1'amor tortes.

Piccio literyria que necessity crear uns mots (el ritual del llenguatge),

unes relacions de dependencia (dama/trobador) i desdoblar uns senti-

ments (el diyleg amb un mateix) davant una real situacio social, perso-

nal i sexual. Servei cavalleresc espiritualitzat en el servei amoros coin

a neutralitzador de tensions socials, com a nostalgia, com a renuncia i

com a conquesta etica.

La lirica dei trovatori " es la versio italiana amb algunes addicions

de textos i de bibliografia de 1'excellent introduccio a la poesia troba-

doresca, Trobadorlyrik (1982) d'Ulrich M61k. Si a] primer capitol s'a-

dorna de la recuperacio dels textos provencals per part dels filolegs ale-

manys a partir del romanticisme , els seguents van rccorrent tots els as-

pectes de ] a lirica trobadoresca i destaca que des de les seves primeres

mostres to una cura extrema de 1'aspecte formal mitjangant 1'originalitat

en els esquemes metrics, els jots fonetics i la varietat i riquesa de les

rimes. Tot aixo derivara en una diversitat de generes i d'estils i en 1'or-

gullosa i merescuda autoafirmacio de l'autor com a artista de la seva

obra. Poesia, doncs , d'alta exigencia artistica que tenteix a exaltar els

valors cortesos a traves de l'amor i constituir una norma de comporta-

ment.
L'estudi de ] a tradicio manuscrita de les vidas i les raids , llur funcio

11. Ulrich MoLK, La lirica dei trovatori ( Bolonya, II Mulino, 1986).
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i relacio amb els textos poetics demostren 1'oportunitat d'aquests textos
en prosa corn a guia de is diferent comprensio de la lirica a traves dels
anys i l'interes a relacionar una canto, sia politica, satirica o amorosa,
amb el principi estilistic de la <veritat> d'una epoca passada en que les
virtuts corteses eren una viva realitat.

L'encontre decisiu entre Petrarca i Arnaut Daniel tingue Hoc a Val-
clusa per mitja d'una poesia falsa. Aixi conclou el Ilibre de Maurizio
Perugi Trovatori a Valchiusa.'Z

Petrarca cregue que el vers «Drez et rayson es qu'ieu ciant e'm

demon>>, que manlleva per a la primera estrofa de <<Lasso me>>, era del

seu admirat A. Daniel. Tambe ho cregueren Appel i d'altres filolegs,

mentre que en un dels manuscrits en que apareix la canto s'atribueix a

Guilhem de Sant Gregori. A partir de la reconstruccio i l'edicio del text

d'aquesta canto Perugi ens duu fins al seu autor, la seva epoca, les

seves influencies i les seves motivacions.

Per a assolir-ho comenca estudiant vers per vers «Razo e dreytn. El

seu actor havia d'esser un gran coneixedor del trobador perigordia, del

canconer del qual en saqueja rimes i expressions, pert pren corn a mo-

del de metrica i d'ordre en les rimes el sirventes de Cerveri de Girona

#En breu sazd», datat per M. de Riquer el 1269 en ocasio de la croada

que volgue emprendre Jaume I. Pel que fa al contingut, apareixen a
«Razo e dreyt>> unes allusions d'ordre religids i espiritual un xic obscu-
res molt d'acord amb el llenguatge xifrat i mistic dels beguins. Expres-
sions que tmbe es troben a les pastorelles de Guiraut Riquier, Joan
Esteve i Guilhem d'Autpol i en els poetes de l'Escola de Tolosa del
segle xiv. A la darrera estrofa l'autor s'alludeix amb el senhal de San-
guiniers, en el qual Perugi veu una allusio a la terra de Sanguin, que
era com es coneixia la regio del nord d'Avinyo a 1'area de Valclusa.
Tambe estudia el nucli geografic i l'epoca dels manuscrits que ens han
transmes les obres dels autors anteriorment citats.

Tot aixb el condueix a l'ambient cultural en que hague de neixer
la canto: la influent cort de Rodes de finals del segle xiii i els troba-
dors que la fregiientaren: Folquet de Lunel, Cerveri de Girona i Guiraut

12. Maurizio PERUGI, Trovatori a Valchiusa. Un frammento della cultura pro-
venzale del Petrarca (Padua, Editrice Antenore, 1985).
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Riquier, els quals en algunes de llurs poesies aboquen uns conceptes

morals i religiosos amb un particular estil retbric que trenta anys des-

pres passa a l'Escola de Tolosa i a les Leys d'amors. Fins a la psgina 194

no apareix el nom i la personalitat del trobador que Perugi ha anat

cercant. Guilhem de Murs, natural de Valclusa, que entre el 1270 i el

1300 frequents la cort de Rodes, que sostingue cinc tensos amb Guiraut

Riquier, que conegue Jaume I a Montpeller -a qui alludeix en una

canto composta abans del 1266- i que tambe conegue el seu fill Pere

el Gran potser el 1274 i Cerveri de Girona, el trobador de mes prestigi

en aquell moment.

Perugi en reconstrueix aixi la biografia. Despres d'estar un temps

imprecis a la cort d'Enric II de Rodes participant en tensos i torneja-

mens en que de vegades era escarnit per Guiraut Riquier, que es com-

plaia de vegades a molestar els trobadors que participaven amb ell en

els debats politics, Guilhem de Murs vol demostrar la seva superioritat

poetica i la seva desafeccio envers l'escola de Rodes proposant-se escriure

entre el 1280 i el 1281, en una canto ambiciosa i original, la seva mani-

festacio programatica en materia d'amor i de moral. Per aconseguir-ho

no dubta a saquejar les poesies d'Arnaut Daniel i d'altres grans autors

del trobar clus (Marcabru, Raimbaut d'Aurenga) i a utilitzar l'esquema

metric i algunes subtils imatges de Cerveri. «Razo e dreyt» es una canto

vistent i un xic petulant envers aquesta dama nominativa per qui sent

una amor sense esperanga. Amb aquesta canto respon a aquells que Phan

aconsellat (G. Riquier) que llenci al foc les seves poesies; ell abandonara

aquella tort plena d'enganys i vestint habit de frare s'allunyara d'aquest

mon mediocre per tal d'emprendre a Provenca una croada poetica i

moral molt personal.

Perugi continua tracant la trajectbria poetica de Guilbem de Murs.

Podria esser aquell que es fa anomenar <<Sanciners>> en una tenso entre

Lo Bort del Rei d'Arago, Rostanh Berenguier de Marselha i Deu i

l'autor de «Pelh beutat nominativa>>, modest exercici retbric, i d'una

altra tensd amb Rostanh Berenguier i potser de dues mes. Si fos aixi,

Guilhem hauria tornat als debats i a la lirica en aquells petits cercles

poetics entre Avinyo i Marsella de finals del segle xiii, dels quals havia

volgut escapar-ne quan abandons la cort d'Enric II de Rodes.

Quart Petrarca s'estableix a Valclusa entre el 1337 i el 1340 arriba

a les seves mans una nova canto de qui ell creia el seu trobador preferit
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en on d 'aquells senzills manuscrits que, com el f, recollien les compo-

sicions de 1'escola de Rodes per al public de Provenca i inclogue el

primer vers de «Raz6 e dreyt > en el manifest poetic que projectava a

Rime LXX, < Lasso me>>.

Abans d'arribar al nus del llibre, l'estudi de la forma a les cantons

dels trobadors, Jacques Roubaud, a La fleur inverse," fa un examen dels

interrogants que apareixen tant en alguns axiomes trobadorescos com

en textos narratius; preguntes que no tenen resposta o la resposta dels

quals es: dreit nien. Nous significats i noves intencions per a mots molt

coneguts: joi, tors, cor, con, dona, pretz, etc., i una nova manera uritmi-

ca>> de llegir el text de l'amor de lonh, la representaci6 grafica del qua]

demostra una uniformitat estructural entre els tres components essen-

cials de la cang6: mots, sons i formules rimaries, en que s'acumulen

de manera afirmativa les semblances i les repeticions.

La part otecnica>> del llibre es la dedicada a les rimes. A partir del

Repertoire de Frank, J. Roubaud estudia les formules metriques i ]a

multiplicitat de rimes d'una manera que el duu a compondre una f6r-

mula <<model>> per a la cang6. De la mateixa manera, la sextina d'Arnaut
Daniel es tambe objecte d'un estudi molt personal; la seva forma (espi-
ral, teranyina, estrella de sis puntes, <<nautilus>>) es ara un caragol.

La idea que els canconers, en conservar les paraules, la forma i les
melodies dels trobadors, foren la omemoria>> d'aquest fenomen literari
per als qui no visqueren a Bur epoca, fa que J. Roubaud conclogui el
seu llibre amb alguns poetes que, com Jordi de Sant Jordi, en foren els
hereus directes, per be que en un altre indret, en un altre temps i en
una altra llengua.

El llibre de J.-Ch. Huchet, L'Amour discourtois, 14 se centra en 1'es-
tudi de la relaci6 trobador-dama i la seva evoluci6 des de Guilhem de
Peitieu fins a Bernart de Ventadorn, des del 1070 al 1170.

La dona es transforma en objecte literari per obra i gracia del
trobador, impulsat pel desig de descobrir 1'enigma de la feminitat; per

13. Jacques ROUBAUD, La fleur inverse . Essai sur fart formel des troubadours
(Paris, Ramsay, 1986).

14. Jean-Charles Hue t-t ET, L'Amour discourtois. La Fin'Amors chez les pre-
miers troubadours (Tolosa, Bibliotheque historique Privat, 1987).
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aquest motiu, tots els textos son una continua paradoxa i contradiccio.
L'erotisme mes cast de la cultura occidental to les arrels en les cantons
mes crues i mes misogines del primer trobador, que transforms la fruicio
carnal en desig i en promesa impossible.

La poesia amorosa, en difondre's oralment, to una cura extraordina-
ria per les paraules que li donen consistencia. El trobador que canta
davant el seu auditori un text s'atorga a si mateix un lloc a 1'interior
d'aquest text, es el <<jo>>, la suplica del qual espera suscitar en <<ella>>,
ma domna (encara que el sexe vacilli quart apareix un midons masculi),
un eco i una resposta. Corn que 1'auditori esta reunit entorn de la
domina pot pensar-se que cada trobador/interpret parla a una dona
present d'una Altra dona absent, descorporeitzada, sense signes indivi-
duals, que acaba esvaint-se i que malgrat tot es l'objecte del cant.

Burlesque et obscenite chez les troubadours, de Peire Bec,15 es una
singular antologia bilingue que recull uns cinquanta textos Tuns trenta
trobadors que deliberadament trenquen 1'estil de la canto i el vocabulari
tortes. L'editor els anomena contratextos, i assenyala que aquest llen-
guatge audac i groller ja apareix al primer trobador i que possiblement
tindria el mateix auditori que s'embadalia i gaudia del codi de ]a
/in'amors i que podria intuir el missatge i entendre les variations i les
paradoxes burlesques, grolleres i misogines. No nomes el text es una
calculada provocacio, ja que en molts s'hi endevina un to polemic, sing
que de vegades el contingut desapareix per a ressaltar el joc linguistic,
els enigmes, les incongruencies i els jots malabars fonctics i lexics.
Aquestes cantons no foren compostes per trobadors anonims o de ter-
cera fila, sing que, encapcalats per Guilhem de Peitieu, duc d'Aquitania,
no menysprearen de posar Ilur mestratge en aquestes cantons Arnaut
Daniel, Guillem de Bergueda, el Monjo de Montaudon, Peire Cardinal
o el mateix rei Alfons el Savi corn a provocacio o com a demostracio
de llur domini de fart trobadoresc.

La poesia dell'antica Provenza, de Giuseppe E. Sansone,16 es una

15. Pierre BEC, Burlesque et obscenite chez les troubadours . Le contre-texte
at Moyen Age (Paris, Stock Moyen Age, 1984).

16. Giuseppe E. SANSONE, La poesia dell'antica Provenza . Testi e storia dei
trovatori , 2 vols. (Mils, Ugo Guanda, 1984).
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antologia singular perque es feta per un filoleg que tambe es poeta. A la

succinta pero completa «Introducci6>> 1'autor ofereix una visi6 panora-

mica d'aquest moviment poetic, que es de fet el fenomen de major i

mes rapida propagaci6 literaria de la civilitzaci6 moderna, no nomes

en la maduresa de l'acte poetic, sin6 tambe en les seves filigranes ver-

bals. Tracta tambe dels aspectes de versificaci6, els estils, els generes i

la musica, i cadascun dels cinquanta-sis trobadors que edita gaudeix

d'una presentaci6 del moment historic i de la seva activitat literaria.

Aquesta antologia, la mes amplia publicada fins en aquest moment a

Italia, recull cent vint poesies, de les quals d6na la versi6 original, que

demostra la fidelitat al text del filoleg, i la traducci6, encarada, que

insisteix en el ritme del vers i en la circularitat melodica de l'estrofa

amb el llenguatge elliptic propi de la poesia corn sols un poeta pot oferir.

Quan el 1953 Frank M. Chambers publics Imitation of form in the

old provencal lyric obri una serie de perspectives i de possibilitats als

provencalistes, sobretot si es to en compte que era un treball indepen-

dent del Repertoire d'I. Frank que aparegue el mateix any. Per aixo es

rep amb veritable interes el seu llibre An Introduction to Old Provencal

Versification," en que demostra a traves d'un recorregut cronologic que

la lirica dels trobadors mai no constitui un bloc uniforme, sin6 que ana

evolucionant en tots els seus aspectes formals i de contingut. Amb aquest

proposit torna a considerar els estils, el trobar clus i el tractament que

li ha donat la critica, i el trobar leu com a mostra d'habditat i talent

per a no caure en la vulgaritat.

A traves d'alguns exemples dels trobadors mes representatius,

Chambers d6na especial relleu als generes menors i al nom que se'ls

dons: escondich, enueg, descort, devinalh, serena, sirventes joglaresc,

estampida, dansa, balada, retroencha, etc., aixi corn als generes no lirics,

com les cantons de gesta, les novas i els ensenhamen. En contra de

1'habitual afirmaci6 que la poesia didactica i satirica no es lirica, Cham-

bers la considera fruit d'una emocionada interpretaci6 subjectiva dels

fets historics. No es, doncs, un mer repertori de versificaci6, sin6 que

cada exemple apareix comentat, cada trobador relacionat amb la sera

17. Frank M. CHAMBERS, An Introduction to Old Provencal Versification

(Filadelfia, American Philosophical Society, 1985).
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obra i , si s'escau , es compara amb la d ' altres , ja que la imitacio fou una

cosa conscient que no nomes no suposa immobilisme, sing que precisa-

ment aquesta cadena de repeticions i de prestecs fou quelcom de creatiu

i un repte que s'havia de sostenir i a la vegada superar perque el final

del proces fos un corpus de cantons, 1'elegancia i perfeccio en la forma

de les quals marca la futura poesia europea.

El musicoleg catala Higini Angles, abans dels anys seixanta, feu
seixanta-quatre transcripcions de melodies provencals trobadoresques
monodiques en ritme modal amb la intencio de publicar-les. Pero no ho
feu a peticio de F. Gennrich, que estava a punt de presentar el seu
celebre treball sobre la musica dels trobadors. Ara les edita Antoni
Rossell al seu llibre Monodia cortesana trobadoresca,18 en que es troben
recopilades les obres de setze autors , alguns de rara aparicio tant en
publicacions corn en enregistraments discografics, corn Gui d'Ussel,

Guilhem de Saint Leidier, Pistoleta o Uc de Saint Circ.
Els trobadors estan presentats per ordre alfabetic, i les transcrip-

cions de llurs cantons disposen d'una fitxa tecnica previa en que es dona

noticia del manuscrit de cada melodia, numeracio del trobador i de la

poesia al repertori bibliografic de Pillet-Carstens i al repertori metric

de Frank; edicio del text i de la melodia, forma musical partint de les

analisis de Gennrich, aixi corn un esquema musical i metric de la canto.

Cada transcripcio va anotada amb el mode en que esta transcrita, aixi

com les apreciacions anotades per l'autor de l'original, H. Angles, i per

l'autor de 1'edici6, A. Rossell. El llibre finalitza amb un util apendix

que inclou tres indexs: el primer es de les transcripcions per modes

ritmics, el segon de les transcripcions per generes literaris i el tercer de

les transcripcions per formes musicals. Les cantons que transcriu Angles

pertanyen als quatre canconers que recopilen la major part de les melo-

dies de trobadors provencals: el ms. G de ]a Biblioteca Ambrosiana de

Mila i els mss. R, W i X de la Bibliotheque Nationale de Paris.

Antoni Rossell justifica la publicacio d'unes transcripcions en sistema

modal, musicologicament inviable i descartat, corn a estudi de la trajec-

toria epistemologica del musicoleg catala; aixi , tant les continues fluc-

18. Antoni ROSSELL, Monodia cortesana trobadoresca, Seixanta-quatre trans-

cripcions inedites de Mn. Higini Angles (Barcelona, Diputacid de Barcelona, 1986).
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tuacions de modes en una mateixa melodia com la possibilitat de trans-

criure una melodia en modes diferents mostren una consciencia per part

d'Angles, ja en el seu temps, del que tenia de fragil el sistema modal,

i tambe la seva honradesa en dubtar sistematicament del patro modal

que destruia la musicalitat del text i n'escurcava en molts casos 1'estruc-

tura metrica del vers. Les melodies, doncs, no han estat presentades com

a partitures per a esser cantades, sing com a base d'estudi historiografic

inusicologic i com a precedent de les transcripcions actuals en ritme lliu-

re. Cal destacar que les transcripcions reprodueixen el text del manus-

crit, fet inusual, ja que normalment es presenta el text de 1'edici6 amb

el conseguent perjudici per a l'estudi de les relations text-musica.

Observem tambe que a les transcripcions del manuscrit R hi ha canvis

de clau injustificats, per part d'Angles, de clau de fa a clau de do, i

per be que en un principi es podria pensar en una voluntat de canvi de

tessitures, es tracta, sens dubte, d'un error de copia o de la interpretacib

del manuscrit original per part d'Angles.

Al Repertoire des traductions des oeuvres lyriques des troubadours

Marcelle d'Herde-Heiliger 19 revela la realitat d'un autentic fenomen lite-

rari a escala mundial, ja que una gran part de l'obra poetica de mes de

quatre-cents trobadors ha estat traduida a mes llengues. Treball essen-
cialment tecnic del qual s'ha exclos tota opinio critica sobre les obres

consultades i que pot inscriure's dignament en la linia de repertoris an-
teriors. La Ilista dels Ilibres i de les revistes que ha buidat 1'autora
proporciona per si sola una abundant i Iitil documentacio.

La Gramttica historica provenzal de Jose Ramon Fernandez Gon-
zalez m presenta una detallada explicacio de l'evolucio d'aquesta llengua
des dels seus documents mes antics fins a l'estat actual i les seves rela-
tions amb les diferents llengues romaniques. L'autor qualifica el pro-
vencal, avui llengua occitana, de «llengua viva>>, es a dir, una llengua
amb sistema, norma i parlars. No defuig cap aspecte: els primers

19. Marcelle D'HERDE-HEILIGER, Repertoire des traductions des oeuvres lyri-
ques des troubadours des XI' au XIII' siecles, «Publications du Centre Interna-
tional de Documentation Occitane», 8 (1985).

20. Jose Ramon FERNANDEZ GONZALEZ, Gramdtica historica provenzal (Univer-
sidad de Oviedo, 1985).



444 Isabel de Riquer i Antoni Rossell

capitols ens situen en la problematica de la dialectologia i situaciu
actual per a retrocedir als inicis de la formacio de la llengua, fonetica,
fonologia i morfosintaxi. Un index de tots els mots que apareixen al
ilibre proporciona un valuos ajut, aixi corn 1'extensa bibliografia i els
mapes relacionats amb les analisis lingbistiques.

ISABEL DE RIQUER

DISCOGRAFIA

Tan interessant es la produccio bibliografica en la m6sica trobado-
resca corn la discografica, ja que aquesta darrera es la que compliria
l'objectiu ultim de la lirica cortesa.

Quatre produccions recents mereixen un comentari particular per

diferents raons. Em refereixo als enregistraments de Paul Hillier, Zoltan

Falvy i una produccio discografica local de la provincia de Girona.

Troubadours songs and medieval lyrics. Paul HILLIER, bariton; Stephen
STURS, llaiit; Lenna-L. KIESEIL, orgue portatil (1984).

Cara A: Guiraut DE BORNELH, <Reis glorios, verais lums e clartatzn.

Bernart DE VENTADORN, <<Be m'an perdut lai enves Ventadorn>, <<Can

1'erba fresch'e-lh folha par>>, <<Can vei la lauzeta mover>>.

Cara B: ANONIM, <Worldes blis> . Pere ABELARD, <Planctus David.

ANONIM, <<Ex to lux oritur o dulcis Scocia>>.

Amb una cara dedicada a cantons provencals i la segona a melodies

medievals angleses, franceses i de Noruega, Paul Hillier ofereix una

interpretacio forca correcta de les melodies provencals, amb un gran

respecte envers el text i la bona diccio, tret d'algunes pronunciacions

vocaliques a la francesa. Amb un timbre vocal interessant i un treball

musicologic en la giiestio ritmica mes que correcte, cal destacar la gran

senzillesa de l'acompanyament -i, per tant, molt lloable-, que es mou

sempre dins els patrons musicals de cada melodia que acompanya.

Es, dons, un enregistrament recomenable, malgrat que cal lamentar



Publicacions sobre lirica trobadoresca 445

que el treball dedicat a aquest disc no s'hagi realitzat amb d'altres

melodies menys conegudes, pero no per aixo menys importants ni inte-

ressants.

Peire Vidal songs ( Troubador music from the 12th - 13th centuries)

( 1984 ): obra musical completa.

Gaulcelm Faidit songs ( Troubadour music from the 12th-13th cen-

turies ) ( 1986 ): obra musical completa.

Reconstruccio i edicio de manuscrits , feta per Zoltan FALVY. KEKSKES

ENSEMBLE.

Es molt interessant l'esforc dut a terme en l'edicio d'aquests dos

discos, tant en l'aspecte musical com en el de la documentacio i, per

descomptat, el musicolbgic. Treballs com el realitzat per Falvy son els

que presenten i aconsegueixen mostrar la musica trobadoresca com a

quelcom viu. El temps passat entre la presentacio del primer disc, dedi-

cat a Peire Vidal, i el segon, dedicat a Gaucelm Faidit, mostren una

maduracio considerable pel que fa a la interpretacio; aixi, el primer

disc esta dins el que es podria anomenar les interpretacions tradicionals

de musica antiga, pero emprant en exces certs timbres instrumentals

poc acordats amb el que es preten en una reconstruccio arqueologica

d'aquest tipus de musica. Podem apreciar alguns timbres vocals propers

it la musica popular que si en un principi -com es el cas del planctus

a la mort de Ricard Cor de Lleo de Gaucelm Faidit i molt mes accen-

tuats al disc dedicat a Peire Vidal- ens poden semblar estranys als

timbres vocals tradicionals en interpretacions de musica medieval, no

per aixo deixen d'esser menys interessants. El primer disc mostra una

tendencia envers les interpretacions ornamentals arabitzants, tendencia

que se suavitza al segon. La incorporacio al segon disc del musicoleg i

interpret frances Gerard le Vot ha donat a l'enregistrament un particu-

lar estil d'interpretacions, en algun cas, a capella, que mostren un

gran nivell d'interpretacio. Amb el disc es presenta una carpeta de

documentacio exhaustiva i trilingue sobre els textos, la traduccio, ma-

nuscrits i versions, de gran utilitat tant per al public en general com

per a especialistes en el terra. Encara que els acompanyaments instru-

mentals en alguns casos son excessius i poc acordats amb 1'ambient

trobadoresc, cal destacar In importancia d'aquesta realitzacio perque ha
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aconseguit conjuminar estudis i esforcos de musicolegs, filolegs i inter-
prets. Per tal de completar aquest esforc, Zoltan Falvy acaba de publicar
el seu estudi sobre tots dos trobadors, Mediterranean Cultures and Trou-
badour Music, <<Studies in Contra and Earston European Music>> (Buda-
pest 1986), obra que a causa de la seva recent aparicio encara no hem
pogut consultar, si be esperem disposar-ne ben aviat perque es de gran
interes musicologic.

Musica Medieval a Girona/Trobadors. Cantoria/Turba Musici (1984).
Cara A: Cicle de la missa segons manuscrits de la Catedral de Girona

(segles xiii i xiv).

Cara B: M6sica trobadoresca. ANONIM, <Ara lausetz, lausetz>>. Beren-
guer DE PALOU, <<Tant m'abelis>>. Raimon DE MIRAVAL, <<Bel m'es
q'ieu chant e coindei>>. Cerveri DE GIRONA/ALFONS X EL SAVI,
<<Aixi com cel c'anan erra la via>>.

De gran utilitat resulta aquest disc, tans per questions d'estricta
interpretacio corn pel repertori d'obres medievals que presenta. Aixi, la
cara A es digna d'elogi, tant per tots dos aspectes mencionats corn pel
treball musicologic que representa la interpretacio d'obres que no figuren
normalment ni en concerts ni en enregistraments de musica medieval.

Mes interessant es la cara B del disc interpretada per 1'orquestrina
Turba Musici, que presenta una seleccio de musica trobadoresca, i dic
interessant perque en aquest disc queda exemplificat tot el que no s'ha
de fer en la interpretacio d'aquest tipus de musica, tant en 1'aspecte
musicologic de transcripcio de melodies, com en l'ambit de la interpre-
tacio vocal i instrumental i en 1'estrictament filologic pel que fa a la
pronunciacio d'alguns textos, sobretot el de Cerveri de Girona. Resta
pales el desconeixement sobre musica trobadoresca per part de 1'<<or-
questrina», sobretot en les seves interpretacions en el mes put i caduc
sistema modal -rebutjat des de ja fa forca temps tant per musicolegs
com per interprets-, i arriba a tals extrems com el d'interpretar la
bella melodia de Berenguer de Palou <<Tant m'abellis» a ritme de
sardana. Aixi mateix, la interpretacio de ]a monodia cortesana amb gran
profusio d' instruments , amb rellevant paper de flautes i percussio, ens
transporta mes a 1'ambient bellic que no pas al cortes. Tota aquesta
experiencia queda culminada amb una interpretacio de l'alba do Cerveri



Publicacions sobre lirica trobadoresca 447

de Girona aAixi com cel c'anan erra la vida», amb el que se suposa

un Contrafactum d'Alfons X el Savi, que suposem que per exces de

zel «nacional-linguista> esta cantada amb fonetica catalana -Ilevat d'uns

quants grups consonantics-, i en homenatge a 1'autor de la musica

-suposem tambe- acaba l'enregistrament a ritme de muneira interpre-

tada amb dolcaina, pandereta i tambor.

ANTONI RosSELL


