
TTrreebbaallll  ddee  RReecceerrccaa  
Trabalh de Recèrca 

 

 

 

LL’’oocccciittaann    
uunnaa  lleennggaa  aa  llaa  ffiinn’’aammoorrss  

SSIITTUUAACCIIOONN  IISSTTOORRIICCAA  EE  LLIINNGGÜÜIISSTTIICCAA  DDEE  LLAA  LLEENNGGAA  OOCCCCIITTAANNAA    
EENN  LLOO  SSÈÈGGLLEE  XXIIIIII  

 

 

 

 

 

 
 

Jordi Ortiz de Antonio 
 

 
Tutor/a del treball: Mar Carrió  

Tutor/a del curs: Anna Gonzàlez 
2n A Batxillerat 

Promoció: 2008-2010 
 
 

Escola Joan Pelegrí 



L’occitan, una lenga a la fin’amors 
Situacion istorica e lingüistica de la lenga occitana en lo sègle XIII 

 I 

 
 
In memoriam a Robèrt Lafònt, occitanista 
nimesenc mòrt lo vint-e-quatre de junh de dos 
mil nòu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A totas aquelas personas que luchan per la 
subrevivença e la difusion de la lenga e la 
cultura occitanas, especialament, al Comitat 
d’Afrairament Occitano Catalan (CAOC), qui 
m’a introdusit en aiceste mond, mai que mai, 
Manel Zabala (jornalista, escrivan e critic), 
Raquel Olivella (professora d’occitan del 
CAOC) a Aitor Carrera, professor d’occitan a 
l’UdL e al Centre de Documentació de la 
Secretaria de Política Lingüística. 
 
A totes eles e a las autras institucions, 
personas, centres, musicians, que velhan per 
la proteccion d’aquela lenga e que, malgrat 
qu'an pas collaborat en la creacion d’aquel 
trabalh, cal los aver in mente: Lo CIRDÒC, 
Nadau, La Talvera, Calandretas, IEO, Martí e 
Isabel de Riquer per los sieus excellentes 
trabalhs suls trobadors, l’Oficina Occitan en 
Catalonha (OC), e un long èca. 



L’occitan, una lenga a la fin’amors 
Situacion istorica e lingüistica de la lenga occitana en lo sègle XIII 

 II 

Índex general – Ensenhador general 
 
Nota d’agraïments           I 
Índex general – Ensenhador general         II 
Índex d’il·lustracions – Ensenhador de las illustracions      IV 
Introducció - Portisson          V 
 
 

I. LA CIVILITZACIÓ OCCITANA 
 

1. Occitània, qu’es aquò? 
1.1 La definició del territori occità      1 
1.2 Els grans comtats occitans       1 
1.3 Divisió administrativa del territori occità     2 

2. La societat occitana        
2.1 El feudalisme meridional       2 
2.2 Una societat més avançada       3 
2.3 El paper de la dona a Occitània      4 

3. Situació històrica: la Plena Edat Mitjana 
3.1 Introducció         5 
3.2 El Renaixement del segle XII      6 
3.3 L’esclat cultural de la Plena Edat Mitjana     6 
3.4 La ciutat medieval        7 

 

II. LA LÍRICA TROBADORESCA 
 

1. L’occitan ancian o occità medieval       9 
2. La koiné literària         10 
3. La literatura occitana en el segle XIII      11 
4. El trobador, la trobairitz i el joglar        12 

4.1 L’estilística trobadoresca       13 
5. Els gèneres trobadorescos i la versificació 

5.1 Els gèneres trobadorescos       13 
5.2 La versificació provençal        15 

6. La fin’amors o amor cortès       16 
 

III. TROBADORS I TROBAIRITZ DEL SEGLE XIII 
 

1. Rimbaut de Vaqueiras 
1.1 Biografia         20 
1.2 Vida de Rimbaut de Vaqueiras      21 
1.3 Selecció de poemes 

a) “Eras quan vey verdeyar”      22 
b) “Gaita be, gaiteta del chastel”      23 
c) “Kalenda maia”       24 

 



L’occitan, una lenga a la fin’amors 
Situacion istorica e lingüistica de la lenga occitana en lo sègle XIII 

 III 

 
2. Pèire Cardenal 

2.1 Biografia         26 
2.2 Vida de Pèire Cardenal       27 
2.3 Selecció de poemes 

a) “Ar me puesc ieu lauzar d’Amor”     28 
b) “Tartarassa ni voutor”      29 
c) “Falsedatz e dezmezura”      30 

 
3. Guiraut Riquier 

3.1 Biografia         32 
3.2 Selecció de poemes 

a) “Ad un fin aman fon datz”      33 
b) “Be·m degra de chantar tener”      34 
c) “L’autre jorn m’anava”      35 

 
4. La comtessa de Dia 

4.1 Biografia         37 
4.2 Vida de la comtessa de Dia       38 
4.3 Selecció de poemes 

a) “A chantar m’er de so q’ieu no volria”     38 
b) “Ab joi et ab joven m’apais”      39 
c) “Estat ai en greu cossirier”      40 

 
5. Na Castelloza 

5.1 Biografia         41 
5.2 Vida de Na Castelloza       41 
5.3 Selecció de poemes 

a) “Amics, s’ie·us trobes avinen”      42 
b) “Ja de chantar non degr’aver talan”     43 

 
6. Maria de Ventadorn 

6.1 Biografia         44 
6.2 Selecció de poemes 

a) “Gui d’Ussel, be·m pesa de vos”      45 
 

7.  Conclusions dels poemes        47 
 
 
Conclusions – Conclusions         49 
Bibliografia - Bibliografia          52 
 
 
 
 
 



L’occitan, una lenga a la fin’amors 
Situacion istorica e lingüistica de la lenga occitana en lo sègle XIII 

 IV 

 

Índex d’il·lustracions – Ensenhador de las illustracions 
 
Fig. 1. Mapa de França el segle XII         1 
Fig. 2. Situació geogràfica del territori occità a Europa      2 
Fig. 3. Divisió tradicional d’Occitània sobre un mapa departamental francès   2 
Fig. 4. Jurament d’homenatge         3 
Fig. 5. Piràmide de la jerarquia feudal        4 
Fig. 6. Dama medieval          5 
Fig. 7. Etapes de l’Edat Mitjana         5 
Fig. 8. Arada normanda (o carruca) i collera       7 
Fig. 9. Florí de Florència          7 
Fig. 10. Recinte emmurallat de la ciutat de Carcassona      7 
Fig. 11. Sant Tomàs d’Aquino         8 
Fig. 12. Distribució de les llengües de l’occident europeu segons Dant Alighieri   9 
Fig. 13. Mapa dels dialectes occitans        10 
Fig. 14. Miniatura medieval de Guillem IX d’Aquitània      11 
Fig. 15. Mapa d’expansió del trobar         11 
Fig. 16. Duet de trobadors          12 
Fig. 17. Retrat de diverses trobairitz         13 
Fig. 18. Miniatura ornamental         14 
Fig. 19. Miniatura ornamental         15 
Fig. 20. Escena d’amor cortès         17 
Fig. 21. Mapa dels trobadors del treball        20 
Fig. 22. Miniatura medieval de Rimbaut de Vaqueiras      21 
Fig. 23. Partitura de l’estampida Kalenda Maia       25 
Fig. 24. Miniatura medieval de Pèire Cardenal       26 
Fig. 25. Miniatura medieval de la batalla de Muret (1213)     27 
Fig. 26. Partitura de Guiraut Riquier        32 
Fig. 27. Miniatura medieval de la Comtessa de Dia      37 
Fig. 28. Miniatura medieval de Na Castelloza       41 
Fig. 29. Miniatura medieval de Gui d’Ussel        44 
Fig. 30. Miniatura ornamental         47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’occitan, una lenga a la fin’amors 
Situacion istorica e lingüistica de la lenga occitana en lo sègle XIII 

 V 

Introducció - Portisson 
 
          L’occità és una llengua bessona del català i, 
com a tal, mereix el mateix respecte que la nostra, 
encara que el seu estat actual sigui tan lamentable 
com és. Occitània va ser una gran nació que tenia 
els fonaments d’un país modern, basat en el 
respecte i la igualtat (Paratge), tot i que només en la 
noblesa i amb una religió que va ser destruïda i 
arrasada per la cobdícia i l’avarícia del regne de 
França i l’Església de Roma; una religió que com 
diu Racionero a Cercamón és “l’Església de 
l’Amor”1, l’albigesa.  
 
          Com a català –i europeu- m’he sentit 
arrossegat per aquesta història que no s’explica a 
les escoles i m’he deixat seduir per ella, veient-me 
en l’obligació personal de treballar-la, de sentir els 
seus crits d’esperança i de ganes de renéixer, però 
l’opressió i la repressió no la hi deixen. La història 
del Migdia, avui francès, és una història 
apassionant que no és tractada com cal a les 
enciclopèdies i, a Internet, els usuaris escriuen 
històries basades en el subjectivisme i no per 
consens d’una comunitat especialitzada en el tema; 
això provoca que, a vegades, realitat i escrit no 
coincideixin. És per aquest motiu que hem de 
lluitar per esborrar els mites i les fal·làcies que es 
puguin dir sobre aquesta cultura i entendre els 
valors que comporta, perquè l’estudi de la història 
ens ajuda a entendre el present per tal de millorar 
el futur. 
 
          La font d’inspiració a l’hora de l’elecció 
d’aquest tema fou la meva estimada Val d’Aran, 
amb l’ambient tradicional dels pobles, la llum del 
sol de tarda, la blancor i la puresa de la neu dels 
freds hiverns de les muntanyes, les històries que 
ens conten els monuments i, sobretot, aquesta 
melodia tan perfecte, malenconiosa a vegades, 
lleugera, fina i bella que es desprèn de la llengua 
dels aranesos: l’aranès, la varietat gascona de la 
muntanya de la llengua occitana, una variant que 
és parlada per unes 5.000 persones i és oficial a 
Catalunya, a diferència de l’occità llenguadocià, 
gascó o provençal, que són parlats al sud de 
França, i no estan, pràcticament, reconeguts. 
 
          Quan es passeja pels carrerons de la ciutat 
medieval de Carcassona, o els barris de Besiers, o 
pels de Bram o Lavaur o, fins i tot, per les 
magnífiques places de Tolosa, es respira una flaire, 
un ambient carregat d’història, de cultura, on es 
perceben algunes sensacions que, encara avui, es 

          L’occitan es una lenga bessona del catalan e, coma 
tal, mereis lo meteis respècte que la nòstra, encara que lo 
sieu estat actual siá tan lamentable coma es. Occitània 
foguèt una granda nacion qu'aviá los fondaments d’un 
país modèrn, basat en lo respècte e l'egalitat (Paratge), 
encara que solament dins la noblesa  e amb una religion 
que foguèt destruida e arrasada per la cobesença e 
l’avarécia del reialme de França e la Glèisa de Roma; una 
religion que coma ditz Racionero a Cercamón es “la 
Glèisa de l’Amor”1, l’albigesa. 
 
 
          Coma catalan –e europèu- m’ai sentit rebalat per 
aquela istòria que s’explica pas dins las escòlas e m’ai 
daissat sedusir per ela, en me vesent en l’obligacion 
personala de la trabalhar, de sentir los sieus crits 
d’esperança e d’enveja de renàisser, mas l’opression e la 
repression la li daissan pas. L'istòria del Miègjorn, uèi 
francés, es una istòria apassionanta qu'es pas tractada 
coma cal a las enciclopèdias e, dins Internet, los usuaris 
escrivon d'istòrias basadas en lo subjectivisme e pas per 
consens d’una comunitat especializada en lo tèma; aquò 
provòca que, de còps, realitat e escrich coïncidiscan pas. 
Es per aqueste motiu que nos cal luchar per esfaçar los 
mites e las fallàcias que se pòscan dire sus aquesta 
cultura e comprene las valors que compòrta pr’amor que 
l’estudi de l'istòria nos ajuda a comprene lo present per 
tal de melhorar lo futur. 
 
 
 
          La font d’inspiracion a l’ora de l’eleccion d’aiceste 
tèma foguèt la miá aimada Val d’Aran, amb l’ambient 
tradicional dels pòbles, la lutz del solelh del ser, la 
blancor e la puretat de la nèu dels fregs ivèrns de las 
montanhas, las istòrias que nos contan los monuments 
e, sustot, aquela melodia tan perfiècha, malenconica de 
còps, leugièra, fina e polida que s’emet de la lenga dels 
araneses: l’aranés, la varietat gascona de la montanha de 
la lenga occitana, una varianta qu'es parlada per unas 
5.000 personas e es oficial en Catalonha, a diferéncia de 
l’occitan lengadocian, gascon o provençal, que són 
parlats al sud de la França, e son pas, pràcticament, 
reconeisuts. 
 
 
          Quand se passeja per las carreiròtas de la vila 
medievala de Carcassona, o los quartièrs de Besièrs, o 
pels de Bram o Lavaur o, e mai, per las bèlas plaças de 
Tolosa, se respira una flaira, un ambient cargat 
d’istòria, de cultura, ont se percebon qualques 
sensacions qu’encara uèi, se pòdon sentir quand òm se 

                                                      
1 RACIONERO, Lluís. Cercamón. p.131 
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poden sentir quan hom es perd pels carrers i es 
deixa portar per la seva intuïció i per aquest guia 
invisible que et porta pels racons més bells de les 
ciutats occitanes, on cada pedra, cada llosa, cada 
gra de sorra té una història que explicar-nos, uns 
records per revelar, uns secrets que ens amaguen i 
que nosaltres, homes i dones del sud, hem de 
descobrir o, millor dit, redescobrir i portar-los a la 
llum, que la gent els conegui, que s’identifiqui amb 
ells i que els gaudeixi, que es deixi portar, així es 
comprendrà el que estic explicant; si no es fa 
d’aquesta manera, tot és en va. Cal tancar els ulls i 
situar-se a la ciutat medieval de fa prop de 800 
anys: carrers molt estrets i bruts de palla i fems de 
les bèsties, mercat a les places, animals arrossegant 
carros, desordre municipal, crits, eufòria, joglars 
fent malabars i trucs de màgia, gent pobre i rica 
comprant i venent, trobadors cantant a les seves 
estimades; tot, controlat pel castell comtal que 
vigila i defensa de possibles enemics croats, francs, 
germànics, etc. 
 
          Aquest treball té, a més, una doble funció: 
explicar la situació de la llengua occitana en el 
segle XIII, i el que comportava (relacions amb 
Catalunya, una societat molt avançada, etc.) i una 
funció moral al darrere, que serveix en el segle 
XXI. Malauradament, l’occità (i no només; altres 
llengües com el bretó o el català a França) pateixen 
una gran discriminació al país gal. Però no és 
França un país que té els seus fonaments en la 
liberté, l’egalité i la fraternité? Llavors, per què 
aquesta discriminació contra el que no és 
“purament” francès? Cal recordar, doncs, que 
l’occità fou una de les primers llengües en 
desenvolupar una literatura tan rica com la 
trobadoresca? Cal recordar que van ser ells qui la 
van destruir en nom de Crist? Això no es pot 
consentir… I aquesta és la reflexió moral que se 
n’extreu d’aquest treball. Sé que només sóc un 
estudiant de Batxillerat que vol accedir a la 
universitat per a fer uns estudis però, encara que 
només sigui això, un estudiant, i no un filòleg o un 
doctor, no puc demanar que la situació cap a les 
llengües que ells anomenen “regionals” estiguin 
més protegides pel govern francès i que alliberin 
les nacions que es troben delimitades a certs 
moviments dins el gran puny francès que no 
s’obre degut al seu tarannà centralista? Hem 
d’aconseguir que França repensi el seu caràcter 
vers les altres cultures a part de la française, cosa 
que augmentaria la seva riquesa cultural, social i 
històrica, que s’obri a una veritable democràcia 
social, cultural i lingüística i que doni suport a les 
altres llengües reconeixent-les com a oficials com 
ho fa Espanya.  
 

pèrd per las carrièras e se daissa portar per la siá 
intuicion e per aquesta guida invisible que te mena pels 
cantons mai polits de las vilas occitanas, ont cada pèira, 
cada lòsa, cada grum de sable a una istòria que nos 
explicar, unes remembres per revelar, uns secrèts que 
nos amagan e que nosautres, òmes e femnas del sud, nos 
cal descubrir o, melhor dich, redescobrir e los portar a la 
lutz, que las gents los conesca, que s’identifique amb 
eles e que los gaudisca, que se daisse portar, se 
comprendrà aital çò qu'expliqui; mas se se fa pas 
d’aquesta manièra, tot es de badas. Cal barrar los uèlhs 
e se situar dins la vila medievala de fa près de 800 ans: 
de carrièras fòrça estrechas e brutas de palha e de fems 
de las bèstias, mercat dins las plaças, animals en 
rebalant de carris, parrabastatge municipal, crits, 
euforia, joglars en fasent jonglars e de trucs de magia, 
gents pauras e ricas en crompant e en vendent, de 
trobadors en cantant a las siás aimadas; tot, contrarotlat 
pel castèl comtal que nos susvelha e nos defend de 
possibles enemics croats, francs, germanics, èca. 
 
 
          Aiceste trabalh a, de mai, una dobla foncion: 
explicar la situacion de la lenga occitana dins lo sègle 
XIII, e çò que comportava (de relacions amb Catalonha, 
una societat fòrça avançada, èca.) e una foncion morala 
al darrièr, que servís dins lo sègle XXI. Malaürosament, 
l’occitan (e non solament; d'autras lengas coma lo 
breton o lo catalan en França) patisson una granda 
discriminacion dins lo país gal. Mas es pas França un 
país qu'a los sieus fondaments en la liberté, l’egalité e la 
fraternité? Alavetz, perqué aquela discriminacion 
contra çò qu'es pas “purament” francés? Cal 
remembrar, doncas, que l’occitan foguèt una de las 
primièras lengas en desvolopar una literatura tan rica 
coma la trobadorenca? Cal remembrar que foguèron eles 
qui la destruiguèron en nom de Crist? Aiçò se pòt pas 
consentir… E aicesta es la reflexion morala que se 
n’extrai d’aqueste trabalh. Sabi ja que soi solament un 
estudiant de Bachillerat que vòl accedir a l'universitat 
per far unes estudis mas, encara que siá solament aiçò, 
un estudiant, e pas un filològ o un doctor, pòdi pas 
demandar que la situacion cap a las lengas qu'eles 
nomenan “regionalas” sián mai protegidas pel govèrn 
francés e que libèren las nacions que se tròban 
delimitadas a cèrts movements dins lo grand ponh 
francés que s’òbra pas a causa de lo sieu biais 
centralista? Avèm d’aténher que França repense lo sieu 
caractèr vèrs las autras culturas a  part de la française, 
causa qu'aumentariá la siá riquesa culturala, sociala e 
istorica, que se dobrís a una vertadièra democracia 
sociala, culturala e lingüistica e que sostenga a las 
autras lengas en las reconeissent coma oficialas coma o 
fa Espanha. 
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          Aquí, a Catalunya, ens queixem que el català 
té certs problemes en diversos aspectes nacionals 
però, en canvi, tenim plena llibertat d’utilitzar 
aquestes altres llengües que no són la castellana i, 
fins i tot, l’Administració té l’obligació de publicar 
tots els documents en ambdues llengües: el català i 
el castellà. A França, fins fa poc, es prohibia la 
utilització del que ells anomenaven –i anomenen- 
patois, una llengua o una parla que utilitza el poble 
(procés de vergonha). És per aquest motiu, i amb 
això acabo, que els diferents pobles d’Europa ens 
hem d’obrir a aquestes cultures que no són les 
nacionals per tal que es desenvolupin i 
aconsegueixin, amb la democràcia (mai per les 
armes), el seu reconeixement dins de l’Estat i, 
òbviament, dins d’Europa, dins d’aquesta Europa 
que ells en diuen de les nacions.  
 
          A nivell formal, aquest treball ha estat 
dividit en tres grans blocs. El primer gran bloc 
tracta la civilització occitana, basant-se en l’àmbit 
geogràfic, Occitània, en l’àmbit social i un context 
històric de finals del segle XII i inicis del XIII, és a 
dir, en la Plena Edat Mitjana, l’època del 
desenvolupament feudal i l’aparició de les 
universitats i el corrent filosòfic de l’escolàstica. El 
segon gran bloc tracta la lírica occitana. De primer 
s’ha dut a terme una visió per tots els aspectes que 
això comporta, això és, l’aparició de l’occità i del 
trobar, la koiné literària, la figura del trobador, la 
trobairitz i el joglar, l’estil trobadoresc, els gèneres 
trobadorescos i la versificació i, finalment, 
l’explicació del concepte de la fin’amors. Per altra 
banda, l’últim gran bloc du a terme tots aquests 
aspectes a la pràctica, en la poesia de sis trobadors 
diferents, tres trobadors i tres trobairises de 
diferents zones d’Occitània, amb un nombre més o 
menys equitatiu de poemes. No obstant, en les 
trobadores n’hi ha menys per qüestions de 
repertori. És a partir d’aquests poemes, de 
diferents gènere, que s’han pogut elaborar unes 
conclusions pel que respecte a la literatura 
trobadoresca. 
 
          Per acabar aquestes línies vull esmentar que, 
per tal d’ampliar els coneixements sobre occità, he 
assistit a un curs de llengua i cultura occitanes, 
nivell A2, que ha realitzat el CAOC (Cercle 
d’Agermanament Occitano-Català) de Barcelona 
aquest passat mes de juliol en un curset intensiu de 
seixanta hores lectives durant vint dies, gràcies al 
qual m’ha proporcionat uns millors coneixements 
sobre aquesta llengua i, a més, un certificat 
corresponent a aquest nivell, títol que ha d’ésser 
convalidat pel Diplòma Escapolaire – Nivèl A2 del 
CFPO (Centre de Formassion Professionala 
Occitana) de Besièrs. 

          Aquí, en Catalonha, nos planhèm que lo catalan a 
cèrts problèmas en divèrses aspèctes nacionales mas, per 
contra, avèm plena libertat d’utilizar aquelas autras 
lengas que son pas la castelhana e, de mai, 
l’Administracion a l’obligacion de publicar totes los 
documents en ambedoas lengas: lo catalan e lo 
castelhan. En França, fins fa pauc, s’interdissiá 
l'utilizacion del qu'eles nomenavan –e nomenan- 
patois, una lenga o un parlar qu'utiliza lo pòble (procès 
de vergonha). Es per aqueste motiu, e amb aquò acabi, 
que los diferentes pòbles d’Euròpa nos avèm de dobrir a 
aquestas culturas que son pas las nacionalas pr’amor 
que se desvolòpen e atengan, ambe la democracia (jamai 
per las armas), la siá reconeissença dins l’Estat e, 
evidentament, dins d’Euròpa, dins d’aquesta Euròpa 
qu'eles ne dison de las nacions. 
 
 
          A nivèl formal, aquel trabalh es estat dividit en 
tres grands blòcs. Lo primièr grand blòc tracta la 
civilizacion occitana, en se basant en lo domeni 
geografic, Occitània, en lo domeni social e un contèxt 
istoric de fins del sègle XII e d'inicis del XIII, es a dire, 
en la Plena Edat Mejana, l’epòca del desvolopament 
feudal e de l’aparicion de las universitats e lo corrent 
filosofic de l’escolastica. Lo segond grand blòc tracta la 
lirica occitana. De primièr s’a menat a tèrme una vision 
per totes los aspèctes qu’aquò compòrta, çò es, 
l’aparicion de l’occitan e del trobar, la koiné literària, la 
figura del trobador, la trobairitz e lo joglar, l’estil 
trobadorenc, los genres trobadorencs e la versificació e, 
fin finala, s’exprimís lo concèpte de la fin’amors. 
D'autra banda, lo darrièr grand blòc mena a tèrme totes 
aqueles aspèctes a la practica, en la poesia de sièis 
trobadors disparièrs, tres trobadors e tres trobairises de 
disparièras zònas d’Occitània, amb un nombre mai o 
mens equitable de poèmas. Malgrat tot, en las 
trobairises n’i a mens per questions de repertòri. Es a 
partir d’aquestes poèmas, de disparièr genre, que s’an 
pogut elaborar unas conclusions per çò qu'es la 
literatura trobadorenca. 
 
 
 
          Per acabar aquestas linhas vòli mencionar que, per 
tal d’agrandir las coneissenças sus l’occitan, ai fach un 
cors de lenga e cultura occitanas, nivèl A2, qu'a realizat 
lo CAOC (Cercle d’Afrairament Occitano-catalan) de 
Barcelona aqueste passat mes de julh de 2009 en un cors 
intensiu de seissanta oras lectivas pendent vint jorns, 
que m’a porgit unas melhoras coneissenças sus aquesta 
lenga e, de mai, un certificat en correspondent a aquel 
nivèl, títol qu’a d’èstre validat pel Diplòma Escapolaire 
– Nivèl A2 del CFPO (Centre de Formassion 
Professionala Occitana) de Besièrs. 
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I. LA CIVILITZACIÓ OCCITANA 
 

1. Occitània, qu’es aquò? 
 

1.1 La definició del territori occità 
Definir Occitània no és una feina fàcil. Tanmateix, l’Institut d’Estudis Occitans de 

Tolosa de Llenguadoc diu que: 
 

“Ce que l’on appelle «Occitanie» n’a jamais été un espace politique, un État… C’est un espace linguistique 
sur lequel s’est dévéloppé un groupe de parlers romans particuliers, que l’on regroupe sous la 
dénomination de langue d’oc, ou occitan.”2 

 
 Aquesta definició que dóna l’IEO coincideix amb la de Robèrt Lafont, on diu que 
“Occitània se definís pas autrament qu’un espaci de lengatge”3. Occitània no és, per tant, un estat, ni 
una província, ni tan sols és una regió, és una entitat lingüística, és el conjunt de territoris de 
parla, tradicionalment, occitana. Per altra banda, el reconeixement d’occità com a gentilici és 
força utilitzat fora del territori meridional, doncs la pròpia població occitana no es reconeix, no 
es sent, occitana (tret dels occitanistes polítics o lingüístics). La població sap que allò que parla 
(si és que ho fa) no és francès, diuen que és patués. Ells es consideren francesos. Cal dir que el 
territori occità no gaudeix de cap mena de reconeixement, ni polític ni econòmic, és un concepte 
purament nominal referit a la història d’una regió i a una entitat lingüística. 
 

1.2 Els grans comtats occitans 
Tot i que Occitània no va existir mai per comprendre diferents territoris polítics 

canviants, enfrontats i independents4, en el segle XIII, el Migdia es repartia entre tres grans 
poders feudals: el domini anglès dels Plantegenet de Gascunya i part d’Aquitània, el comtat de 
Tolosa, que controlava el Llenguadoc i, finalment, la Corona d’Aragó, que incloïa la Provença i 
la ciutat de Montpeller.  

A més de control directe sobre diverses 
terres en territori occità, la corona catalana 
també disposava del vassallatge d’altres cases, 
com són la del vescomtat de Carcassona, 
Besiers i Albi, del comtat de Foix, de Comenge 
i la de Bearn, emparentades amb aquesta 
corona i encerclant, d’aquesta manera, els 
territoris de Tolosa, casa que retrà finalment 
vassallatge a Aragó per l’amenaça que 
suposava l’aliança París-Roma el 1213. Malgrat 
aquestes divisions internes –amb certes 
disputes entre senyors– cal recordar que la 
identitat d’Occitània no resideix en les seves 
fronteres geogràfiques i polítiques, sinó en el 
seu idioma (l’occità) i en la seva cultura.  

 

                                                      
2 “Això que s’anomena «Occitània» no ha estat mai un espai polític, un Estat… És un espai lingüístic sobre el qual s’ha 
desenvolupat un grup de parlars romànics particulars, que s’agrupen sota la denominació de llengua d’òc, o occità”. 

IEO (Institut d’Estudis Occitans). L’occitan…  Qu’es aquò?. p. 6. 
3  IEO. Histoire d’Occitanie. p. IX.  
4 PATERSON, Linda M. El mundo de los trovadores. La sociedad occitana medieval (entre 1100 y 1300). p. 11.  

Fig. 1. Mapa de França el segle XII 
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Fig. 2. Situació geogràfica del 
territori occità a Europa 

Fig. 3. Divisió tradicional d’Occitània sobre 
un mapa departamental francès 

1.3 Divisió administrativa del territori occità  
A nivell polític, Occitània es componia de set grans regions: Gascunya, Guiena, Llemosí, 

Alvèrnia, Delfinat, Provença i Llenguadoc. Aquestes regions són anomenades “històriques”, ja 
que no tenen cap valor polític, sinó que:  
 

“[…] damunt aquesta divisió autòctona i tradicional el centralisme francès imposà la divisió administrativa 
(regions i departaments) eixida de la Revolució Francesa. D’acord amb aquesta divisió, Occitània resta 
compresa (bé que els límits no coincideixen del tot) en les regions d’Aquitània, Llemosí, Alvèrnia, Roine-
Alps, Provença-Alps-Costa Blava, Migdia-Pirineus i Llenguadoc-Rosselló […].”5  

 
És a dir, és un territori situat a la meitat meridional de França (el midi) d’uns 190.000 

km2, i amb uns 15.900.000 habitants (estiu 1990)6, que ocupa territoris de set regions franceses i 
un total de trenta-dos departaments, a més de dotze valls italianes. Limita a l’oest amb l’oceà 
Atlàntic, a l’est amb les valls piemonteses de l’Estat italià (Valadas occitanas) i amb els territoris 
francoprovençals de Savoia (incloent com a territori occità l’Estat de Mònaco); amb el mar 
Mediterrani al sud-est i, al nord, amb unes línies corbes, arriba fins al Massís Central, deixant de 
banda els territoris al volant de Bordeus, a la desembocadura del riu Garona. Finalment, pel 
sud, entra en territori català per la Val d’Aran. De tot aquest territori, la capital històrica i 
cultural d’Occitània sempre s’ha considerat la ciutat rosa, això és, Tolosa de Llenguadoc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. La societat occitana medieval 
 

2.1 El feudalisme meridional 
 El feudalisme era el règim social que es basava en la confiscació dels beneficis del treball 
de pagès, els quals es distribuïen els membres de la classe dominant entre ells mitjançant els 
pactes de vassallatge i les investidures de feus7. Era el sistema propi de l’Edat Mitjana però, a 
l’hora de definir el feudalisme occità, hi ha certs problemes per la suposada debilitat d’aquest. 
En primer lloc, a Occitània, existia la “convenció”, és a dir, una forma d’acord o pacte de no 
bel·ligerància, que no implicava vincle personal o subordinació de cap gènere d’un individu a 
un altre. A França, Occitània i Catalunya els poders públics van quedar fragmentats i 
privatitzats al desmembrar-se l’imperi carolingi, fent-se càrrec d’ells comtes, vescomtes i petits 
senyors. És l’anomenada senyoria compartida, explicada per Antoni Dalmau: 

                                                      
5  Proa. Diccionari enciclopèdic. V. 8. p. 422. 
6  Proa. Diccionari enciclopèdic. V. 8. p. 422. 
7  AVENTÍN, Mercè i SALRACH, Josep M. Història medieval de Catalunya. p.185. 
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“Un element social part particular que ajuda a comprendre el cas específic del Llenguadoc i la dificultat 
d’establir una unitat política diferenciada respecte dels seus poderosos veïns és el de la senyoria compartida. 
[…] el Llenguadoc es regia pel dret consuetudinari [de costum, tradicional] d’origen romà, de manera que, 
en cas de mort del senyor natural, les senyories tendien a fragmentar-se enormement entre els diversos 
hereus i hereves.”8   

 
 Per tant, el problema del feudalisme occità es troba, 
majoritàriament, en els vincles de vassallatge, és a dir, els vincles 
personals de dependència que s’estableixen entre senyor i vassall, 
formalitzats a través de l’homenatge. En certes regions occitanes hi 
hagué una visible resistència a l’homenatge, l’acte cerimonial que 
instituïa la dependència del vassall respecte del senyor9. Cap a 
mitjans del segle XIII es va fer més intens el pes de les institucions 
feudals, encara que el vassall només tenia unes quantes 
obligacions; els actes d’homenatge proliferaren a partir de mitjans 
de segle, amb la invasió francesa. 
 
 L’explicació de la manca de vassallatge es troba en dos 
indicadors: la resistència de l’aristocràcia occitana a l’homenatge, 
que provocava una rigorosa dependència i signe de condició 
servil; i un segon indicador serien els feus lliures o condició alodial 
de la terra, sense càrregues senyorials. Això constitueix una 
resistència a la feudalització i, a la vegada, d’independència dels seus amos. Un feu lliure és 
aquell els amos dels quals s’hi troben exempts dels serveis militars i jurídics, normalment 
associats amb un feu10.  
 

2.2 Una societat més avançada 
En aquest mosaic de comtats i vescomtats occitans va florir la cultura més avançada de 

l’Europa medieval. Primerament, la societat occitana era una civilització amb un sòlid substrat 
grecollatí i que, amb el dret romà, s’havia organitzat i regulat el territori. Cal dir que aquesta 
herència grecoromana no havia patit massa variacions tot i les ocupacions bàrbares dels visigots 
i dels àrabs. El poble visigot, fortament romanitzat, i dirigit per Euric (finals del s. V dC), va 
introduir molts elements de la civilització romana i va promulgar un codi legal que combinava 
el Dret romà amb el Dret germànic11. A més a més, segons explica l’Institut d’Estudis Occitans:  

 
“sous l’apparente confusion politique qui suit la chute de l’Empire romain au Ve siècle, les deux 
composantes du futur espace occitan, «Province» Narbonnaise autour de l’arc méditerranéen, et Aquitaine 
à l’ouest entre Pyrénées et Loire connservent une conscience «romaine», un droit, des institutions, un 
réseau urbain. C’est cette romanité maintenue et revendiquée qui constitue les fondations de ce qui devient 
après l’an mil la culture occitane”. 12 
 
Es tracta, per tant, d’una societat refinada i tolerant on les diferents ètnies, com la jueva, 

viuen amb relativa pau. A Occitània, la filosofia (i altres activitats) són molt conreades, ja que 

                                                      
8 Els càtars. p. 16. 
9 AVENTÍN, Mercè i SALRACH, Josep M. Història medieval de Catalunya. p.186. 
10 PATERSON, Linda M. El mundo de los trovadores. La sociedad occitana medieval (entre 1100 y 1300). p. 23. 
11 "Pueblo godo." Microsoft® Student 2007 [DVD]. Microsoft Corporation, 2006.  
12 “Sota l’aparent confusió política que seguí la caiguda de l’Imperi Romà el segle VdC els dos components del futur espai occità, 
«Provença» narbonesa entorn de l’arc mediterrani, i Aquitània a l’oest entre els Pirineus i el Loire conserven una consciència 
«romana», un dret, institucions, una xarxa urbana. És aquesta romanitat mantinguda i reivindicada la que constitueix els 
fonaments d’allò que esdevé després de l’any mil la cultura occitana”.   

IEO (Institut d’Estudis Occitans). L’occitan…  Qu’es aquò?. Toulouse: IEO, 2008. p. 6. 

Fig. 4. Jurament d’homenatge 
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s’hi estudien les llengües de cultura del moment: grec, àrab i hebreu; i on la noblesa, a 
diferència dels senyors del nord, era culta perquè s’integrava en cercles  literaris. No obstant, el 
poble, com a la resta d’Europa, continuava essent analfabet i, les esperances de vida, 
baixíssimes per les malalties o les males collites. 
 

A més, en plena baixa edat mitjana, segons Xavier Escura, “per tot Occitània hi ha 
prosperitat. El fort increment demogràfic, una agricultura fèrtil, una ramaderia en augment i una 
indústria pròpia en expansió –sobretot del tèxtil– propicien la creació de viles noves i de burgs. Una 
civilització urbana inèdita es desenvolupa […] i fomenta una economia oberta que contrasta amb 
l’economia rural, tancada i […] feudal de la resta d’Europa. Un comerç creixent fomenta l’intercanvi 
permanent […] d’idees entre el camp i la ciutat. […] ciutats com Tolosa, Nimes i Carcassona, esdevenen 
nuclis generadors de gran activitat econòmica i centres productors de riquesa. La societat occitana […] és 
urbana, culta, pactista i tolerant davant les diferents races i religions”13. Aquesta societat no es va dur 
a terme a la resta d’Europa, la gran antítesi del món trobadoresc occità, el qual era considerat 

com rar, efeminat, frívol i covard per ser poc guerrer, a més de 
criticar les formes de vestir (molt luxoses i a l’estil oriental) i la cura 

personal dels homes, entre d’altres. Europa haurà d’esperar tres-
cents anys més –fins al Renaixement– per a assistir a un esclat 

cultural com aquest14. 
 

No obstant, la societat feudal occitana també es regia 
per la jerarquització piramidal d’estaments socials on, a les 

parts més altes s’hi troben el rei i el papa i tot el seguici de 
nobles (comtes, vescomtes, etc.) i de bisbes i arquebisbes 

i, en l’últim esglaó, el poble, format de pagesos, 
artesans agrupats en gremis, serfs i marginats. Els 
primers es caracteritzen per tenir tots els privilegis, a més 

de títols nobiliaris i terres; els segons, en canvi, no gaudien de cap mena de dret ni privilegi, ni 
tenien la possibilitat d’accedir a una capa superior, ja que els títols s’obtenien de naixement. Un 
últim aspecte bàsic de la societat del segle XIII és la seva religiositat. Tal i com explica 
Montserrat Rumbau, en aquest segle, la religió: 

 
“es troba present en tots els àmbits de la vida de la persona, és omnipresent. El poder que té l’església en 
aquests moments és extraordinari. No sols en el camp espiritual sinó també en els àmbits econòmic i polític. 
Fins i tot el mateix rei s’hi troba sotmès.” 15 

 

2.3 El paper de la dona a Occitània 
La societat occitana va ser l’única que va tendir a igualar el paper de la dona amb el de 

l’home. És indubtable que hi hagué una minoria de dones occitanes que van tenir poder, ja fos 
per dret propi (Agnés de Borgonya, néta de Guilhèm IX, va tenir un paper actiu en el govern) o 
bé com a regents (Adelaida de Tolosa va administrar els territoris del seu fill Raimon-Roger 
Trencavell). Tot i que les dones exercien poders de govern, segons el Dret romà, no els hi estava 
permès actuar com a jutges.  
 

Les dones occitanes tenien el dret d’heretar finques i establir acords de vassallatge però 
només una minoria de dones de la noblesa va gaudir d’independència econòmica i política. La 
posició econòmica de les dones depenia de les pràctiques successòries (que tingués els mateixos 

                                                      
13  Càtars i trobadors. Un viatge il·lustrat a l’Occitània del segle XIII. p. 14. 
14  ESCURA I DALMAU, Xavier; RICART I JOU, Francesc; GARCIA I QUERA, Oriol. Càtars i trobadors. Un 
viatge il·lustrat a l’Occitània del segle XIII. p. 13 
15  RUMBAU, Montserrat. Com érem fa 700 anys. p. 12. 

Fig. 5. Piràmide de la jerarquia feudal 
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drets que els seus germans a una part del patrimoni de la família) i del sistema de dot (la família 
del nuvi aportava un dot igual o major que el valor del dot de la núvia) però, depenia, sobretot, 
del control real sobre la seva propietat un cop casada16. Segons Linda M. Paterson, “las mujeres 
urbanas no participaban en el gobierno de las ciudades. Pero en los poblos rurales, las solteras y las viudas 
[…] podían jugar un papel en la administración de las comunidades rurales”17.  
 

Els segles medievals més propicis per a la llibertat femenina foren el XII i el XIII, en 
particular fins a mitjans del segle XIII amb la invasió francesa d’Occitània ja que, encara que no 
es duen a terme croades contra poetes, no es pot oblidar que els llinatges de les trobairitz i dels 
trobadors eren els mateixos que els/les dels/de les càtars/es. El catarisme es va convertir en una 
autèntica religió a partir del segle XII i, entre els seus adeptes hi havia moltes dones, tant 
aristòcrates com artesanes, les quals: 

 
“estuvieron en todos los sitios que configuraron la forma de vida cátara 
en los que quisieron estar, también como perfectae o perfectas. 
Estuvieron como mujeres, llevando consigo la riqueza enorme de su ser 
libremente mujeres.”18   

 
 Finalment, cal dir que la dona va ocupar en l’Església 
càtara un paper molt més actiu que en l’Església catòlica. La 
doctrina religiosa no establia cap discriminació teòrica contra la 
dona. Segons Antoni Dalmau, “les dones càtares podien ser ordenades 
com els homes, donar el consolament, fer la benedicció del pa en l’Oració i 
predicar. […] les dones van tenir un paper molt important en l’existència 
i propagació del catarisme”19. Per altra banda, per a una visió més particular de les trobairitz, 
veure la p. 14 del present treball. 
 
 

3. Situació històrica: la Plena Edat Mitjana 
 

3.1 Introducció 
Aquesta civilització occitana ja degudament explicada es troba situada cronològicament  

en l’anomenada Plena Edat Mitjana (segles XI i XIII), un subperíode de la Baixa Edat Mitjana   
(del segle X al segle XV) que es caracteritza per l’esclat cultural que s’hi va dur a terme i la 
maduració de la societat feudal i dels elements que la configuraven.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
16  PATERSON, Linda M. El mundo de los trovadores. La sociedad occitana medieval (entre 1100 y 1300). p. 211. 
17  El mundo de los trovadores. La sociedad occitana medieval (entre 1100 y 1300). pp. 210-211. 
18 RIVERA GARRETA, María-Milagros. La diferencia sexual en la historia. p. 108. 
19 Els càtars. p. 74 

Fig. 6. Dama medieval 

Fig. 7. Etapes de l’Edat Mitjana 
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3.2 El Renaixement del segle XII  
És durant aquest període de plenitud medieval on va florir la societat trobadoresca, 

però no només a Occitània, sinó a tot Europa, cosa que ha comportat que alguns estudiosos 
hagin anomenat aquest període de prosperitat cultural com el “Renaixement del segle XII”. Un 
d’aquests estudiosos fou el professor americà Charles H. Haskins en la seva obra The 
Renaissance of the Twelft century, on explica que el segle XII a Europa: 
 

“was in many respects an age of fresh and vigorous life. The epoch of the Crusades, of the rise of towns, and 
of the earliest bureaucratic states of the West, it saw the culmination of Romanesque art and the beginnings 
of Gothic; the emergence of the vernacular literatures; the revival of the Latin classics and of Latin poetry 
and Roman law; the recovery of Greek science, with its Arabic additions, and of much of Greek philosophy; 
and the origin of the first European universities.”20 
 
Haskins situa aquest moviment de puixança medieval des de finals del segle XI fins al 

primer terç del segle XIII ja que, segons ell, el 1200 el renaixement medieval ja estava avançat i 
el 1250 gran part dels canvis ja s’havien dut a terme21. Tanmateix, hi ha altres estudiosos (com 
Eva M. Sanford) que discrepen, i diuen que: 
 

“In many respects, like all periods of dynamic activity, it was an age of transition, but the factors of change, 
significant though they were, still operated to extend and enrich the traditional pattern of a unified 
Christian culture, with its closely knit communities and personal ties, rather tan to destroy them. […] For 
all the new phases of economic, political, social, aesthetic and intellectual life in the twelfth century, I have 
not found in it that prevalent consciousness of a new age, or the determination of ideas by the sense of 
newness, that is so conspicuous in the fifteenth century.”22 

  
És a dir, que pel fet de no haver una consciència de canvi, com en el cas del 

Renaixement italià del segle XVI, la paraula “renaixement” no en seria la més apropiada. No 
obstant, aquest és un tema molt ampli que requeriria un estudi a fons. 
 

3.3 L’Esclat cultural de la Plena Edat Mitjana 
Fos com fos, renaixement o moviment dinàmic, el que és veritat és que durant els segles 

XII i XIII es va dur a terme un esclat cultural i intel·lectual. Com a fet més significatiu cal 
destacar l’increment de la població gràcies a la revolució agrària que es produí pels avenços 
tecnològics i l’òptim climàtic medieval, un període molt calurós que afectà Europa, produint la 
suavització dels hiverns, i permetent unes millors collites.  

 
D’entre els avenços tecnològics més importants destaquen: el desenvolupament del 

molí hidràulic fariner, l’arada normanda (o carruca) mitjançant les colleres pels animals de tir, i 
la rotació triennal en el cultiu de les terres. 

 

                                                      
20 “era en molts aspectes una edat de vida fresca i vigorosa. L’època de les croades, de la puixança de les ciutats, i dels primers estats 
burocràtics de l’oest [Europa occidental], veié la culminació de l’art romànic i els inicis del gòtic; l’emergència de les literatures 
vernacles; la revifalla dels clàssics llatins i de la poesia llatina i del dret romà; el redescobriment de la ciència grega, amb addicions 
aràbigues, i part de la filosofia grega; i l’origen de les primeres universitats europees”. 

p. VIII. 
21 HASKINS, Charles H. The Renaissance of the Twelfth century. p. 10. 
22 “En molts aspectes, com tots els períodes d’activitat dinàmica, era una edat de transició, però els factors de canvi, significatius, 
encara seguien funcionant per estendre i enriquir els patrons tradicionals d’una cultura cristiana unificada, amb el seu teixit tancat 
de comunitats i lligams personals, en lloc de destruir-los. […] Per totes les noves fases de vida econòmica, política, estètica i 
intel·lectual del segle XII, no he trobat una consciència predominant d’una nova edat, o la determinació d’idees pel sentit de novetat, 
tan destacat en el segle XV.” 

SANFORD, Eva Matthews. “The twelfht century – Renaissance or Proto-Renaissance?” dins de Speculum. 
A journal of mediaeval studies. V. 26. 1951. p. 637. 



L’occitan, una lenga a la fin’amors 
Situacion istorica e lingüistica de la lenga occitana en lo sègle XIII 

 7 

Aquesta darrera consistia en la divisió del camp segons els cultius d’hivern, els d’estiu i 
el guaret, el terç de terra que es deixava reposar per tal de no esgotar-lo. Els pagesos cultivaven 
dos anys seguits cada tros de terra i, el tercer, el deixaven en guaret. 

 

 
 

 
A més, és l’època del cultiu de les terres abans inservibles o noves, com és el cas de les 

terres guanyades al mar als Països Baixos mitjançant els “polders” (dics) o les terrasses en les 
muntanyes a Itàlia o la dessecació de llacunes a Alemanya23. El resultat d’aquesta revolució 
agrària fou l’increment de la població europea de quaranta milions d’habitants (any 1000) a 
setanta-tres milions el 130024.  

 
La societat medieval es caracteritzava per la seva autosuficiència però, a causa de la 

revolució agrària, la terra va començar a produir uns excedents i, el comerç, va ser l’encarregat 
de canalitzar-los. El comerç del segle XIII fou bastant escàs per la falta de demanda de 
productes de consum diari i, la pràctica totalitat d’aquest comerç, es 
centrava a les corts europees i els alts dignataris de l’Església en la 
compra de joies, entre d’altres25. A raó del comerç en les fires i els 
mercats, es va tornar a utilitzar la moneda com a forma d’adquisició 
d’altres productes, ja que els impostos es pagaven en espècies (collites). 
Es tractava, doncs, d’un objecte de poder. La unitat monetària de pes 
econòmic de l’època fou el florí florentí, el qual també tingué usatge en 
la Corona d’Aragó26. Tanmateix, el comerç no es consolidà fins el segle 
XIV.  
 

3.4 La ciutat medieval 
Un altre element que configura aquesta 

època de plenitud medieval és el desenvolupament 
de les ciutats europees que, tot i no ser del tot 
homogènies, es regien per una sèrie d’elements que 
les configuraven, com són tenir una universitat, una 
catedral, un mercat o fira, un estat jurídic propi i un 
recinte emmurallat per tal de protegir els seus 
habitants i per a poder cobrar l’aranzel d’entrada de 
productes.  
 

El creixement de les ciutats medievals també 
va comportar una nova mentalitat, una nova forma de vestir (luxe oriental en els vestits 
occitans) i una altra forma de veure la vida (catarisme). Tanmateix, podríem resumir en tres els 
factors que van contribuir al desenvolupament d’aquest creixement urbà: el comerç, els avenços 

                                                      
23  http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1035.htm (juliol 2009) 
24  http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1029.htm (juliol 2009) 
25  http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1041.htm (juliol 2009) 
26  http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1044.htm (juliol 2009) 

Fig. 8. Arada normanda (o carruca) i collera 

Fig. 9. Florí de Florència 

 
Fig. 10. Recinte emmurallat de la ciutat de 

Carcassona 
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tècnics (telar horitzontal, entre d’altres), i la migració del camp a la ciutat27, convertint algunes 
ciutats occitanes, com Tolosa, en una ciutat de 20.000 habitants, la més gran de l’occident 
europeu. 
 

Dos elements importants són l’aparició dels gremis i de la burgesia. Els artesans que es 
dedicaven a un sector de la indústria, com el tèxtil (cuir, sabates…), s’agrupaven entre ells per 
tal de defensar els seus interessos i controlar el mercat local o regional competint, d’aquesta 
manera, amb els grans mercaders. Aquestes agrupacions reben el nom de gremis, els artesans 
dels quals s’enriquien amb el monopoli dels seus productes i mantenien una indústria al 
capdavant28. Cal destacar que cada artesà (el mestre) disposava d’un aprenent per tal de 
continuar amb el negoci.  

 
Un nou estament (clau en el segle XIX) va néixer. Es tracta de la burgesia, un grup de 

juristes, funcionaris i comerciants que van començar a incorporar-se, per influències, als 
estaments de direcció de la ciutat (patriciat) i a convertir-se en senyors feudals per la inversió de 
la seva fortuna en la compra de terres. S’encarregaven del govern de la ciutat i del control 
econòmic i financer i gaudien de privilegis i d’immunitat política29. Xavier Escura concreta en la 
burgesia occitana i diu que: 

 
“el burgès occità, conscient de ser lliure, ric i fort […] passa a administrar les ciutats, amb el càrrec de 
cònsol, amb el vist-i-plau […] del senyor. […] Una mena de democràcia medieval, doncs, comença a 
configurar l’administració de les ciutats occitanes. […] El burgès imita els costums de la noblesa, esdevé 
cavaller quan vol i també cultiva l’esperit trobadoresc.”30 

 
On més es pot observar aquest esclat cultural és en el desenvolupament de les 

universitats, les quals o bé partien de zero, o bé d’iniciativa pontifícia (Tolosa), o bé partien de 
l’experiència d’escoles episcopals (París). La universitat va ser el medi natural de l’intel·lectual 
medieval, anomenat també homo scholasticus, el qual es caracteritzava pel 
domini de la dialèctica, i per la vocació de dels sabers.  

 
D’aquesta figura nasqué el corrent filosòfic de l’escolàstica, 

representada per Sant Tomàs d’Aquino. El que més preocupà Sant 
Tomàs va ser establir una distinció entre fe i raó, i mostrar alhora, 
l’harmonia que havia d’haver-hi entre totes dues. La teologia es basava 
en la fe i la filosofia al coneixement racional. L’estudi filosòfic, doncs, 
havia de conduir necessàriament a les veritats de la fe ja que si no era 
així s’havia de buscar l’error en el raonament. La problemàtica principal 
durant l’època, a diferència de la patrística dels segles II al VI és, com 
s’ha dit, la relació entre la fe i la raó, demostrar l’existència de Déu i la 
qüestió dels universals, és a dir, provar la seva realitat mitjançant el 
nominalisme (només són noms), el realisme (són elements reals) o el 
conceptualisme (són idees abstractes en la nostra ment). Pel que fa a la figura de Sant Tomàs 
d’Aquino (aristotèlic cristià), aquest es va preocupar per a provar l’existència de Déu per mitjà 
de cinc vies amb base a una dada empírica la causa de la qual sempre era Déu.31 

                                                      
27  http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1047.htm (juliol 2009) 
28  http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1048.htm (juliol 2009) 
29  http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1048.htm (juliol 2009) 
30 ESCURA I DALMAU, Xavier. Crònica dels càtars. El genocidi occità, la batalla de Muret i l’enigma del Sant 
Grial. p. 30. 
31 Salvat escolar. Guia de l’estudiant. Volum Ciències Socials. pp. 41-42 
 

Fig. 11. Sant Tomàs 
d’Aquino 
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II. LA LÍRICA TROBADORESCA 
 

1. L’occitan ancian o occità medieval 
La llengua occitana rebia, a l’Edat Mitjana, diferents noms: lenga romana, romans, lemosin, 

proensal, lenga mondina, etc., és a dir, noms per tal de fer-la diferenciar de la lingua gallica o 
parladura francesca, és a dir, el francès. Actualment, aquesta llengua rep el nom d’occità o lenga 
d’òc referint-se a la totalitat dels dialectes del grup d’òc i per les prouinciae linguae occitanae 
arrabassades al comte de Tolosa durant la Croada albigesa32. Tanmateix, és el nom que li donà 
Dant Alighieri en el seu llibre De uulgari eloquentia i, més concretament, en el Liber primus. Fou 
ell qui distribuí les llengües d’òc (occità), d’oïl (francès) i de sì (italià). En paraules d’ell33: 
 

[5] Totum uero quod in Europa restat ab istis, 
tertium tenuit ydioma, licet nuc tripharium uideatur: 
nam alii oc, alii oil, sì affirmando locuntur, ut puta 
Yspani, Franci et Latini. Signum autem quod ab uno 
eodemque ydiomate istarum trium gentium 
progrediantur vulgaria in promptu est, quia multa 
per eadem vocabula nominare uidentur, ut, 
«Deum», «celum», «amorem», «mare», «terram», 
«est», «uiuit», «moritur», «amat», alia fere omnia. 
 
[6] Istorum uero proferentes oc meridionalis Europe 
tenent partem occidentalem, a Ianuensium finibus 
incipientes. Qui autem sì dicunt a predictis finibus 
orientalem tenent, uidelicet usque ad promuntorium 
illud Ytale qua sinus Adriatici maris incipit, et 
Siciliam. Sed loquentes oïl quodam modo 
septentrionales sunt respectu istorum: nam ab 
oriente Alamannos habent et ab occidente et 
septentrione anglico mari uallati sunt et montibus. 
Aragonie terminati; a meridie quoque Prouincialibus 
et Apenini deuexione clauduntur. 

A la resta d’Europa fora d’aquest dos dominis s’estengué un 
tercer idioma, que ara es divideix en una altres tres, perquè 
uns per afirmar diuen oc, uns altres oïl, i uns tercers sí, com 
els hispans, els francesos, i els italians. I la prova que els 
vulgars d’aquest tres pobles deriven d’un únic i mateix idioma 
és del tot evident quan anomenen moltes coses amb els 
mateixos mots com «Déu», «cel», «amor», «mare», «terra», 
«és», «viu», «mor», «ama» i quasi tota la resta. 
 
 
D’aquest, els que diuen oc ocupen la part occidental de 
l’Europa meridional, a partir dels confins dels genovesos. Els 
que diuen sí n’ocupen la part oriental, també a partir dels 
confins dels genovesos i fins a aquell promontori d’Italia on 
comença el golf de la mar Adriàtica, i arriben fins a Sicília. Els 
que parlen la llengua d’oïl són d’alguna manera septentrionals 
en relació a aquests: a orient tenen els germànics, a occident i 
septentrió estan banyats pel mar d’Anglaterra i limitats per 
les muntanyes d’Aragó, i a migdia estan tancats pels 
provençals i la serralada dels Apenins.   

 

L’occità és una llengua romànica o neollatina, com el català, el castellà, el francès o 
l’italià, entre d’altres. No obstat, l’occità va patir una evolució bastant diferent del francès, però 
molt similar a la del català. És per aquest motiu que l’occità i el català són tan semblants; són, de 
fet, dues llengües bessones. L’occità no va patir tanta influència gal·la o celta com el seu veí 
francès. Per contra, va rebre molta influència dels lígurs (a Provença), dels ibers (al Llenguadoc) 
i dels bàscons (a Aquitània). Per altra banda, els pobles “bàrbars” que van ocupar els territoris 
occitans després de la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident foren pobles que ja estaven força 
romanitzats o llatinitzats, com els visigots i, posteriorment, els àrabs hi van aportar una rica 
cultura34 i un gran nombre de vocables cap al lèxic occità, a diferència del francès. 

 
La llengua d’òc va esdevenir ràpidament una llengua important a tota l’Europa 

medieval, una llengua de cultura paral·lela al llatí, llengua que es reservava a la litúrgia. Fou la 
llengua “oficial” en l’Administració dels territoris meridionals i l’emprada en la lírica 
trobadoresca sota la forma d’una koiné, més o menys estandarditzada.   

 
 

                                                      
32 BALDIT, J.P. Occitània. p. 13.  
33 ALIGHIERI, Dante. De vulgari eloquentia. pp. 76-79. 
34 BALDIT, J.P. Occitània. p. 17.  

Fig. 12. Distribució de les llengües de l’occident europeu segons Dant Alighieri 
 



L’occitan, una lenga a la fin’amors 
Situacion istorica e lingüistica de la lenga occitana en lo sègle XIII 

 10 

“Les dialectes existaient déjà, […] servaient à la 
conversation quotidienne, mais la langue de 
culture était une, et c’est ce qui permit son 
rayonnement.” 

2. La koiné literària 
 La llengua occitana, en l’època medieval, era la llengua de cultura més important al 
costat del llatí. Aquesta, però, s’ha de dividir en dos “grups” segons la seva utilitat: la llengua 
literària o llengua dels trobadors, i la llengua quotidiana. Pel que afecta a la llengua literària, els 
trobadors (gent cortesana, noble i, sobretot, culte) empraven una koiné, és a dir, una llengua més 
o menys estàndard, sense dialectalismes, per tot el territori on l’occità era llengua de cultura 

(Occitània, Catalunya i Itàlia) és a dir, era 
una llengua homogènia en l’abstracció, en 
la literatura. Tot i que: 
 
 
 
 
                35 
 
No obstant, encara que estigués més o 
menys reglada per diferents tractats 
gramaticals com les Razos de trobar, les Leys 
d’amor, o els Donats Proensals, podia tenir 
les seves variants. Així, per exemple, la 
forma del pronom personal de primera 
persona del singular (jo), en occità 

medieval, però també avui, és ieu. En els diferents poemes que més tard es tractaran s’observen 
diferents variants, tals com yeu, eu, io, a més de ieu. Això es deu, sobretot, a que el trobador no 
posseïa aquesta koiné com a llengua materna, de manera que no tenia una estructura gramatical 
ben definida i es produïen flexions d’aquest tipus en un mateix mot. Ara bé, la pregunta és: com 
es va estendre aquesta koiné fins al punt que tots els trobadors escrivissin “igual”? La resposta la 
trobem en Pierre Bec: 
  

“Une koinê en effet n’est jamais spontanée : elles suppose, ou bien une unification linguistique […], ou 
bien, ce qui semble être le cas pour la koinê occitane, la constitution de genres littéraires bien déterminés et 
universellement admirés, produïts d’un certain type de société, genres ayant cette langue comme moyen 
exclusif d’expression.”36 
 
És a dir, va ser la mateixa literatura trobadoresca la que va provocar que la llengua 

literària s’”unís” sota una forma més o menys normalitzada. Tanmateix, també s’utilitzava una 
koiné per a l’administració i la jurisdicció occitana, a més de la poètica. Per altra banda, prenent 
el poema “Eras quan vey verdeyar”, de Rimbaut de Vaqueiras, observem que dues de les estrofes 
estan escrites en “provençal” i en gascó, dos dialectes de l’occità, i amb bastants diferències 
entre ells. Per exemple: «io» ZcYt\ per «ieu» Zidv\ (actualment, en gascó és «jo» ZYt\), «sotz» 
Z!rtsr\ per «sètz» Z!rDsr\, «bos» Zatr\per «vos» Zutr\, o el més típic de tots els trets que tan 
caracteritzen el gascó, la solució en «h» aspirada per «f» inicial llatina: «hera» Z!gdq`\per «fera» 
Z!edq`\, «hossètz» Zgt!rDsr\ per «fossètz» Zet!rDsr\, «hresc» Z!gqÊDrj\ per «fresc» Z!eqÊDrj\, etc. 

                                                      
35 “Els dialectes ja existien, […] servien per a la conversació quotidiana, però la llengua de cultura era una, i això és el que permet el 
seu esplendor”  

BEC, Pierre. La langue occitane. p. 68. 
36 “Una koiné, efectivament, no és mai espontània: suposa, o bé una unificació lingüística, […] o bé, el que semble ser el cas de la 
koiné occitana, la constitució de gèneres literaris ben determinats e universalment admirats, productes d’un cert tipus de societat, 
gèneres tenint aquesta llengua com a mètode exclusiu d’expressió” 

La langue occitane. p. 69. 

Fig. 13. Mapa dels dialectes occitans 
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Finalment, es podria arribar a la conclusió que la koiné poètica (i també l’administrativa) 
era, de fet, una llengua artificial que no servia més que per a una comunicació molt restringida 
ja que l’expressió literària (el conjunt dels poemes trobadorescos) estaven destinats a una classe 
dirigent, i minoritària, i als que hi estaven estretament lligats, és a dir, prop d’un 1% de la 
població37; la resta estava formada per camperols, artesans, analfabets que no podien entendre 
el significat dels poemes. Per tant, la “civilització cortesana” no existia més que per a una classe 
minoritària, per als nobles. 
 
 

3. La literatura occitana en el segle XIII 
La poesia dels trobadors sempre va acompanyada de música. Cap a finals 

del segle XI els monjos componien melodies que feien servir per a la litúrgia, com 
ara les tropes. Per a facilitar la memòria, aquests monjos van començar a 
crear estrofes llatines on apareixia la llengua del poble, l’occità. Canviant 
l’amor diví per l’amor de la dona, i el llatí per l’occità, escriuran aquests 

versos, ja no per la litúrgia, sinó per a les festes de les corts38. El naixement del 
trobar és un fet que se situa al voltant de l’any 1100, a la cort de Guillem IX 
d’Aquitània, a Poitiers. El trobar és, per tant, un fet que agrupa les 
característiques d’una època d’esplendor i riquesa, amb la poètica i la melodia 
de les abadies com a base principal. 

Hi ha moltes teories sobre el naixement del trobar: alguns el 
busquen en la literatura eròtica goliarda, altres en la poesia àrab d’Al-
Àndalus i altres en les cançons populars. Fos com fos, el trobar es va 

estendre ràpidament per totes les corts 
europees, potser per la difusió dels joglars, 
convertint l’occità en la llengua de cultura 
europea. L’últim terç del segle XII és el de 
màxima esplendor, l’època clàssica 
trobadoresca.  

 
Els trobadors s’estenen per Occitània, 

per França (trouvères), pel Sacre Imperi 
Romano-Germànic (minnesänger) i per Castella 
(trovadores/as galaicoportuguesos/es). És 
l’època de trobadors tan importants com 
Bertran de Born, Arnaut Daniel, Pèire Vidal, 
Bernat de Ventadorn, Cercamón, Marcabrú, entre d’altres, a més de la incorporació de les dones 
(trobairitz) en el repertori trobadoresc, que s’accentuarà en el segle XIII.  
 

Arriba el segle XIII: l’”heretgia” càtara està en el seu moment d’apogeu i és protegida 
per nobles occitans. El 1208 el legat papal, Pere de Castellnou, és assassinat després 
d’excomunicar el comte Raimon VI de Tolosa i el Papa Innocenci III promulga una croada 
contra el sud per tal d’acabar d’arrel amb l’heretgia: una excusa. L’objectiu és conquerir les 
fèrtils i riques terres del sud. Aquest fet rep el nom de Croada albigesa, que s’estén des de 1209 
fins a 1229, la qual va significar, a grans trets, el declivi de la llengua occitana i de la literatura 
trobadoresca, la incorporació del comtat de Tolosa i la consegüent fi del somni d’una nació 
occitanocatalana. A partir d’aquest moment, la croada serà el gran tema per a la poesia, tant en 

                                                      
37 BLANCHET, Philippe. Le provençal : essai de description sociolinguistique et différentielle. p. 52. 
38 LAFONT, Robert i ANATOLE, Christian. Història de la literatura occitana. p. 43. 

Fig. 14. Miniatura medieval 
de Guillem IX d’Aquitània 

 

Fig. 15. Mapa 
d’expansió del 
trobar 
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la lírica (sirventesos), com en l’èpica (Cançó de la croada), tal i com veurem en la selecció de 
poesies. Aquest fet va significar, com ja s’ha dit, la fi de la literatura trobadoresca perquè: 

 
“[…] el clima de festa que era necessari als trobadors esdevindrà impossible. Els protectors dels poetes, o bé 
es veuen empobrits, o compromesos amb la resistència militar, o faidits [desposseïts].”39  

 
 Per una altra banda, per la imposició catòlica evangèlica severa a la que van estar 
exposats els occitans, la religió va esdevenir molt important, i Occitània esdevingué molt 
religiosa. La religió també serà un tema important en la poesia del segle XIII. En el dolor per la 
conquesta i la destrucció, el trobar va donar els seus millors fruits: poesia patriòtica, de crítica, 
moral, religiosa, d’amor, etc. Aquesta època està encapçalada pel poeta Pèire Cardenal, que 
protestà durant tota la seva vida contra la dominació estrangera i la hipocresia de l’Església. En 
el camp de la narrativa, es compon l’obra mestre occitana: Flamenca, una història d’un amor 
impossible. No obstant, el trobar comença a agonitzar per la repressió posterior de la Inquisició 
vers la poesia. Finalment, el 1277, el papat va condemnar l’obra De amore, d’Andreas 
Capellanus, el referent fonamental del trobar, convertint-lo en un exercici herètic40. És la fi del 
trobar occità.  
 
 Tanmateix, continuarà essent la llengua de l’Administració fins ben entrat el segle XVI, 
amb l’aparició de la impremta i la implantació del francès. Durant el segle XIV es du a terme la 
secessió en les literatures occitana, catalana i italiana. En el cas italià, fou Dant qui convertí 
l’italià en una llengua literària en el moviment Dolce Stil Nuovo. En el cas català, tot i que 
aquesta llengua ja s’emprava en narrativa com a llengua literària (Ramon Llull, les quatre grans 
cròniques catalanes, etc.), no s’utilitzarà en poesia fins el segle XV amb Ausiàs March. Per tant, a 
finals del segle XIII, la literatura occitana desapareix d’Occitània i d’Itàlia i comença a 
distanciar-se a Catalunya, iniciant la fi de l’occità literari, tot i la creació del Consistori del Gai 
Saber a Tolosa, és a dir, els Jocs Florals, uns premis a obres literàries.  
 
 

4. El trobador, la trobairitz i el joglar 
Primer de tot cal matitzar en un parell de conceptes. Durant l’Edat Mitjana, la literatura 

culta es dividia en dues branques segons la llengua en què fossin compostes les composicions: 
la literatura religiosa, de litúrgia, escrita pels clergues en llatí i, per altra banda, la literatura 

profana escrita en llengua vulgar, en el nostre cas, en occità.  Per 
tant, cal matisar que els poetes eren aquells que escrivien en llatí i, 
trobadors aquells que escrivien en llengua vulgar, ofici que rebia el 
nom de trobar.  

 
El trobador és aquella persona culta, que sap de música, de 

retòrica, de lírica, és a dir, que pertany a la noblesa, o que, si més 
no, ha après aquestes tècniques, i que escriu les poesies en llengua 
vulgar per tal que siguin difoses oralment. Cal recordar que la 
població en aquella època era analfabeta i tota aquesta literatura 
havia de ser recitada i escrita en la llengua del poble (el llatí no 

s’entenia). A causa de la “igualtat”, a vegades massa idealitzada, entre homes i dones en 
l’Occitània medieval, també van existir les anomenades trobairitz, les “trobadores” que, com els 
homes, eren cultes i escrivien les seves pròpies composicions, encara que: 

 

                                                      
39 LAFONT, Robert i ANATOLE, Christian. Història de la literatura occitana. p. 112. 
40 LAFONT, Robert i ANATOLE, Christian. Història de la literatura occitana. p. 113. 

Fig. 16. Duet de trobadors 
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“Les seves poesies són menys literàries i menys sofisticades que no pas les dels homes, però tenen una 
sinceritat i un encant que els són ben pròpies. I que com que el subjecte n’eren elles mateixes, els poemes ens 
forneixen una valuosa documentació sobre els sentiments de dones […] que visqueren en l’època 
d’esplendor de la fina amor.”41 
 
Malauradament, dels tres-cents cinquanta trobadors 

de què es té constància, només unes vint, aproximadament, 
són trobadores. Per una altra banda, les persones que es 
dedicaven a difondre les poesies dels trobadors eren els joglars, 
uns músics i cantaries que, mitjançant diversos entreteniments, 
com malabars, divertien la població amb el recital de les 
poesies d’algun trobador. Normalment cada trobador tenia el 
seu propi joglar que difonia les cançons, convertint-se en un 
personatge imprescindible per al trobador i l’expansió de les 
seves poesies. Tanmateix, alguns joglars, com Marcabrú, componien i difonien les seves pròpies 
cançons.  
 

4.1 L’estilística trobadoresca 
 Ja des dels inicis de la literatura trobadoresca, els trobadors van començar a separar-se 
entre si segons el seu estil poètic, creant-se, d’aquesta manera, dues escoles poètiques ben 
diferenciades entre elles: l’escola senzilla del trobar leu, i l’escola hermètica del trobar clus i del 
trobar ric42.  
 

Per la seva part, el trobar leu és aquell estil senzill, fàcil, lleuger. Es caracteritza per una 
expressió senzilla, fàcil de comprendre, sense massa dificultats ni ornaments (escassetat de 
figures retòriques i pocs jocs de paraules o dobles sentits). Per altra banda, ens trobem amb 
l’escola hermètica, que es diferencia, a la vegada en dos estils. El trobar clus es caracteritza pel 
recarregament i pompositat excessiu en el poema, amb una complicació en l’expressió que costa 
d’entendre, i l’omple de foscor. Paradoxalment, utilitza un llenguatge popular que, a la vegada, 
també ens dificulta la seva comprensió. Finalment, el trobar ric es preocupa, sobretot, per la 
bellesa del poema, de la melodia i sonoritat de les paraules i en la selecció acurada del 
vocabulari, és a dir, que es preocupa més per la forma amb la qual s’escriu el poema, que no pas 
en el seu contigut.  
 
 

5. Els gèneres trobadorescos i la versificació 
   
5.1 Els gèneres trobadorescos 
L’amor era el tema per excel·lència en la literatura trobadoresca, tot i que la crítica i la poesia 
religiosa també eren força importants. A partir d’aquí, per tal d’explicar una situació amorosa o 
una altra (no és el mateix una cançó que una alba, per exemple), els trobadors empraven 
diferents gèneres de poesies. Segons Martí de Riquer, els gèneres trobadorescos es divideixen en 
dos grups: els condicionats per la versificació (o melodia) i els condicionats pel seu contingut.  
   
  Els gèneres condicionats per la versificació més importants són: la balada, la dansa, el 
sonet, l’estampida, la retroensa i el descort. La dansa havia de tenir tres estrofes i un refranh, amb 
versos octosil·làbics.  
 

                                                      
41 BOGIN, Magda i BADIA, Alfred. Les trobairitz. Poetes occitanes del segle XII. p. 74. 
42 DE RIQUER, Martí. Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo I. p. 75. 

Fig. 17. Retrat de diverses trobairitz 
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La balada també era una poesia per ballar que admetia un nombre indeterminat d’estrofes i un 
refranh. Per altra banda, el sonet era un gènere italià que estava format per dos quartets i dos 

tercets. Altres gèneres ja esmentats, depenen quasi exclusivament de la melodia, 
de manera que el text inclou moltes elisions. És el cas de l’estampida. D’aquest 
gènere en destaca el “Kalenda maia”, de Rimbaut de Vaqueiras. Semblant a 

l’estampida es troba la retroensa, un tipus de canso que es caracteritza, 
a diferència de l’anterior, per tenir refranh. Finalment, el descort es 
caracteritza per ser una composició poètica en què cadascuna de les 
estrofes té una fórmula mètrica diferent, suposant una gran varietat 
d’estructures o d’esquemes mètrics, rítmics, etc.  
 

A partir d’aquest moment, els gèneres es classifiquen 
segons el contingut, la gran majoria dels quals són amorosos. Aquests, segons 
Nelli i Lavaud, es podrien classificar en els purament lírics (cançó, plany), lírico-
objectius (pastorel·la) o lírico-dramàtics (tensons, jocs partits)43. Per a la crítica hi 

havia altres gèneres que veurem a continuació.  
 
  La canso (cançó) és el més important dels gèneres trobadorescos, i el 
més emprat, doncs és dedicat, sempre, a l’amor. La trobem en la gran 

majoria de trobadors i, sobretot, en les trobairitz. Normalment es composa d’entre 
cinc i set estrofes, de versos d’entre sis i vuit síl·labes i acaba amb una o fins i tot tres 

tornades, on s’hi escriu el nom a qui va dedicada la cançó, el senhal. Trobem diferents tipus de 
canso: la canso redonda (d’estructura variada), la sextina (sis estrofes de sis versos), la retroensa, el 
sonet, el lai (d’origen bretó), el devinalh, un joc de mots incoherents44, el descort, l’escondich o 
defensa a unes acusacions, la salut d’amor, una cançó bastant extensa en forma de narració en 
vers i, finalment, la mala canso, una cançó on es renega de l’amor, o es parla malament d’una 
dama45. 
 
  L’alba explica la història de dos enamorats que es troben junts durant la nit, quan no els 
poden veure. Malauradament, l’arribada de l’alba provoca la separació dels dos amants, 
desencadenant un tràgic comiat entre ells dos i la impaciència per a l’arribada de la propera nit 
per a tornar-se a veure. Normalment, demanen a un guaita que vigili l’arribada del gilos, és a dir, 
el marit de la dama. Derivat de l’alba, sorgeix la serena, és a dir, la impaciència per part de 
l’amant per a la fi del dia i l’arribada de la nit, causant-li un turment interior que és la base del 
poema. Un altre gènere important és la pastorel·la. Aquesta explica la història d’un trobador que, 
passejant pel camp, es troba una pastora de la que s’enamora i la requereix d’amors. Ella es 
nega però, finalment, accepta, duent a terme un diàleg entre pastora i cavaller d’increïble 
bellesa.  
 
  Un altre gènere important és el planh, que consisteix en un elegia a la mort d’una 
persona estimada: un protector, una dama o un cavaller. Normalment estaven formades de 
laments i d’una enumeració de les virtuts de la persona en qüestió, la fi dels quals significava la 
desaparició de les bones qualitats cortesanes. El diàleg entre trobadors és molt freqüent en tota 
la literatura d’aquesta època. El gènere en excel·lència és la tenso, un debat entre dos trobadors 
en què cadascú defensa les seves idees o el que creu que és més just, utilitzant la seva forma 
d’escriure i els seus esquemes mètrics. Aquests debats podien ser reals, però també podien ser 
ficticis, és a dir, un debat imaginar fruit de la ment del trobador. D’aquest gènere en deriven 
altres, tals com: el partimen o joc partit, on el trobador planteja al seu adversari dues possibles 

                                                      
43 LAVAUD, René i NELLI, René. Les troubadours II. Le trésor poétique de l’Occitanie. L’œuvre poétique. p. 23. 
44 LAVAUD, René i NELLI, René. Les troubadours II. Le trésor poétique de l’Occitanie. L’œuvre poétique. p. 24. 
45 DE RIQUER, Martí. Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo I. p. 53. 

Fig. 18. 
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solucions al problema inicial, defensant la que l’altre exclogui; el tornejamen, un debat entre més 
de dos i tres trobadors, i la cobla, un debat molt breu, d’una o dues estrofes. 
 
  Finalment, el gènere crític més important és el sirventès, el vehicle més comú i perfecte 
per a l’ira, l’atac personal o el discurs moral del trobador46. Segons el contingut o la crítica del 
sirventès, aquest es divideix en diferents tipus: el sirventès moral (lluita contra les males 
costums i contra els vicis o situacions inadmissibles), el sirventès personal (crítica satírica cap a 
un altre trobador odiat), el sirventès literari (crítica de l’obra d’un altre trobador) i el sirventès 
polític, el més important. En aquest tipus, el trobador critica fets, actituds que succeeixen en la 
seva època. El trobador, segons Martí de Riquer: 
   

“se hace vocero de un país, de un gran señor o de una postura política y la defiende, al paso que no deja de 
atacar lo que representa el bando adverso.”47 

 
  En el cas occità, el gran creador de sirventesos és Pèire Cardenal qui, en els de tipus 
polític, critica les accions del clergat i dels francesos en la invasió d’Occitània durant la croada, 
mostrant una actitud encesa contra aquesta gent, corrupta, destructora dels ideals cortesos, tot 
defensant el bàndol occità (tolosà), però descartant els albigesos, doncs ell era catòlic. Del 
sirventès en deriva la canso de crozada, una crida a la cristiandat a participar a les croades; el gap, 
creació de fets inversemblants i, finalment, el sirventes-canso, que combina les característiques 
dels dos gèneres.   
 

5.2 La versificació provençal  
 Tal i com diu Martí de Riquer, “la poesia provenzal, al igual que las otras románicas y en 
oposición a la latina culta, se basa en el número de sílabas del verso y en la rima”48. El còmput de les 
síl·labes del vers es fa fins a l’última síl·laba tònica del vers, igual que en català, però diferent 
que en castellà, per exemple. Normalment, el nombre de síl·labes sempre és perfecte; si es troba 
algun error, normalment, es deu a la transcripció per part dels copistes en els diferents 
cançoners.  

 
La rima (rim) és, gairebé sempre, consonant, és a dir, que coincideixen tant 

vocals com consonants, duent a terme una rima més “perfecte” que no pas l’assonant, en 
la qual només hi rimen les vocals. De tipus de rimes n’hi ha molts: des de les més 
senzilles, com el rims derivatius, que consisteix en la utilització sistemàtica dels mateixos 

mots utilitzant els diferents gèneres, masculí i femení, per fer la rima, 
fins a les més difícils com les unissonans i les singulars. Les estrofes eren 

anomenades, pels trobadors, cobles, que podien estar formades per 
diferent nombre de versos. Tanmateix, de coblas, n’hi ha de dos tipus 
segons la rima. Per una banda, les coblas unissonans són aquelles en les 
quals la rima es repeteix en totes les seves estrofes. És el mètode més 

difícil però, paradoxalment, el més emprat. Per altra banda, les coblas 
singulars són aquelles en les quals les rimes canvien en cadascuna de les 
estrofes.  

 
No obstant, com diu Martí de Riquer, “estas ordenaciones 

podían tener el inconveniente de no fijar […] el lugar que cada una de las estrofas ocupaba en la 
composición, y […] no proporcionaba al juglar, que recitaba de memoria, ningua guía para recordar la 

                                                      
46 DE RIQUER, Martí. Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo I. p. 53. 
47 Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo I. p. 56. 
48 Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo I. p. 34. 

Fig. 19. Miniatura ornamental 
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sucesión a que debía atenserse”49. Aquest és el motiu pel qual els trobadors havien de crear les 
“guies” de les que parla Martí de Riquer augmentant el nombre de tipus de rima. Un d’aquests 
recursos són les coblas doblas, on s’hi repeteix la rima en les dues primeres estrofes. D’aquest 
tipus en deriven, per tant, les coblas ternas i les coblas quaternas, tot repetint, pel mateix ordre, en 
tres o quatre estrofes la mateixa rima. Un altre tipus són les cobles alternades, on les estrofes 
imparelles tenen una rima determinada diferent a la de les estrofes parelles. Les coblas 
retrogradadas són aquelles en les que, per ordre invers, es repeteixen les rimes dels últims versos 
d’una estrofa en els primers versos de la següent. Per tal d’enllaçar l’últim vers d’una estrofa 
amb el primer de la següent per evitar una divulgació diferent del poema, es crearen les coblas 
capcaudadas, on la rima de l’última síl·laba del darrer vers de l’estrofa rimava amb l’última 
síl·laba del primer vers de la següent estrofa. Un altre tipus són les coblas capfinidas, on una 
paraula de l’últim vers d’una estrofa apareix en el primer vers de la següent, igual o canviada.  

 
Els poemes dels trobadors acostumen a acabar amb una o diverses estrofes de menor 

nombre de versos anomenades tornadas, que havien de rimar amb els últims versos de l’estrofa 
anterior. Aquestes tornadas servien per a dur a terme morals finals del poema o per a dirigir-lo a 
algú en especial (la dama, un protector, un senyor, el joglar que ha difondre el poema, etc.). El 
refranh és el vers (o conjunt de versos) que es repeteixen en un lloc fix de cada estrofa, essent, si 
és possible, exacte en totes les coblas. Finalment, i relacionat amb el refranh, el mot-refranh és la 
paraula que, igual que l’anterior, es repteteix en un lloc fix de la cobla.  

 
 

6. La fin’amors o amor cortès 
Per començar, cal dir que l’amor cortès és l’extrapolació en la literatura de la 

jerarquització social de l’època medieval, basada en la cortesia entre el senyor i el serf. No 
obstant, la base per entendre l’amor cortès dels trobadors es troba en l’obra De amore, d’Andreas 
Capellanus, un capellà de finals del segle XII que escrigué aquest tractat sota la persona de 
Maria de França, una protectora del trobar. Primerament comença a explicar què és l’amor i, 
segons aquest clergue, l’amor és: 
 

“una pasión innata que nace de la visión de la belleza del otro sexo y de su desmedida obsesión por la 
misma, que lleva a desear, por encima de todo, la posesión de los abrazos del otro, y así realizar de mutuo 
acuerdo todos los preceptos del amor.”50 
 
Tanmateix, l’amor cortès és un amor típicament medieval, id est, totalment homòfob, ja 

que diu que l’amor només pot donar-se entre persones de diferent sexe (un amor heterosexual) i 
que, per contra: 
  

“El amor entre dos hombres o entre dos mujeres no puede justificarse, pues dos personas del mismo sexo en 
modo alguno son aptas para dar y recibir las formas del amor ni para consumar sus actos naturales. Lo que 
la naturaleza niega, el amor se avergüenza de abrazarlo.”51 

 
Es tracta, doncs, i com ja s’ha dit, d’un amor entre home i dona. Un cop hom ha caigut a 

les trampes d’aquest amor nascut de la visió de la bellesa, aquest sentiment produeix uns efectes a 
l’enamorat, que no a la dama: no té avarícia, és millor espiritualment i físicament i hi predomina 
la castedat, doncs no es pensa, en principi, en l’amor carnal. Però, no obstant, aquest amor 
només es pot dur a terme en homes i dones que no siguin cegues, ni amb cap altra malaltia (com 

                                                      
49 Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo I. p. 41. 
50  CAPELLÁN (EL), Andrés. Libro del amor cortés. p. 29. 
51  CAPELLÁN (EL), Andrés. Libro del amor cortés. p. 32. 
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es creia a l’època) i que siguin majors de divuit anys, ja que “antes de esa edad, el varón no tiene 
consciencia alguna y se muestra variable en todas las cosas”52.  

 
 Un altre tema fonamental de l’amor és que, per obtenir-
lo, es necessita “la belleza, la integridad de costumbres, la facilidad de 
palabra, la abundancia de riquezas y la prontitud para responder a las 
exigencias o requerimientos“53. No obstant, i aquí hi rau la 
importància, els dos últims no són tan necessaris, és a dir, la 
riquesa no és el més important en l’amor. Pot haver-hi, per tant, 
amor entre plebeus, o entre plebeus i nobles. Així i tot, en l’amor 
cortès no es produeix un trencament dels estaments socials, sinó 
que el trobador, fos plebeu o noble, podia festejar una dama amb 
l’objectiu d’ascendir d’escalafó social. Per altra banda, l’aspecte 
físic no és el que més importa (un debat intens en l’actualitat), 
“porque la belleza no atrae si carece de bondad. […] solamente la integridad de costumbres […] marcó la 
diferencia de los hombres”54. Finalment, per tal que l’amor sigui més gran, aquest augmenta 
“cuando entre los amantes hay visitas y encuentros ocasionales y con dificultades”55. Aquesta afirmació 
s’emmarcaria en la dificultat lírica (no real), de veure’s amant i estimada i que no fossin vistos 
pel gilos, el marit de la dama. Però, aquest amor pot morir, sobretot, per infidelitat. No obstant, 
sempre queden les cendres d’aquest amor, que hauria de ser rebutjat per l’afectat, tot i que 
produeix turment i dolor interior. És el cas de Na Castelloza o de la comtessa de Dia i les seves 
apassionades i dolores poesies.  
 

A nivell pràctic, l’amor cortès sorgeix per la confluència de l’amor cavalleresc i l’amor 
cortès pròpiament dit, és a dir, és una síntesi entre aquests dos tipus d’estimació o amor. Pel que 
fa al primer, l’amor cavalleresc: 

 
“enseigne que les faveurs des dames doivent se mériter par des exploits (guerriers) et il manifeste, par-là, la 
première tentative faite en Occident pour rattacher la valeur héroïque à la dévotion envers la Femme.  
Rechercher les dangers pour l’amour d’une dame, revenait, théoriquement à vouloir mourir pour elle. […] 
En retour, la Dame était censée protéger « magiquement » son amant en danger, lui inspirant courage et 
valeur.“56 
 
L’amor dit cortès implica, a diferència de l’anterior, que la dama sigui en un rang social 

superior al del trobador/amant/vassall. Es convertia, doncs, en un amor platònic, però basat en 
la humilitat i la mezura; en l’amor cavalleresc hi predomina la màgia i la bogeria, actituds que 
permeten la perfecció cortesa. L’amor cortès és l’amor real per sobre de la màgia de la dama, 
capaç de portar la victòria a l’amant, és el triomf de la humilitat del trobador convertit en 
vassall, i l’elevació de la dama a la cota més alta de l’escalafó jeràrquic, amb poder absolut sobre 
els sentiments i l’estat anímic i psíquic de l’amant, desesperat per la impossibilitat de tenir una 
relació plena amb la seva estimada, l’anomenada dama de lonh o amor de lonh (en contraposició 
de la dama propdana57).  

                                                      
52  CAPELLÁN (EL), Andrés. Libro del amor cortés. p. 38. 
53  CAPELLÁN (EL), Andrés. Libro del amor cortés. p. 39. 
54  CAPELLÁN (EL), Andrés. Libro del amor cortés. p. 41. 
55  CAPELLÁN (EL), Andrés. Libro del amor cortés. p. 186. 
56 “ensenya que els favors de les dames s’han de merèixer per les proeses (guerreres) i manifesta, per allà, la primera temptativa feta 
a Occident per lligar el valor heroic a la devoció vers la Dama.   
Cercar els perills per l’amor d’una dama, esdevenia, teòricament a voler morir per ella. […] A canvi, la Dama era la suposada en 
protegir “màgicament” el seu amant en perill, inspirant-li coratge i valor.” 

LAVAUD, René i NELLI, René. Les troubadours II. Le trésor poétique de l’Occitanie. L’œuvre poétique. p. 16. 
57 NELLI, René. L’érotique des troubadours Tome I. p. 353. 

Fig. 20. Escena d’amor cortès 
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Aquest amor, doncs, es trasllada a la societat feudal com una metàfora contínua de les 
relacions de cortesia entre senyor (representat en la dama) i vassall (representat en el trobador). 
No obstant, la dama sempre havia de ser una dona casada: una donzella no tenia poder jurídic; 
per contra, una dona casada (domna, midons) és capaç de domini i de senyoratge. És per aquest 
motiu que el trobador ha de mantenir el secret d’amor, i també el nom de la pròpia dama en 
l’anomenat senhal, el pseudònim d’aquesta que, normalment, n’hi destacava una qualitat. 
Normalment es trobava en les tornadas dels poemes.  

 
Tot i que es tractava d’adulteri, doncs els matrimonis entre els nobles eren de 

conveniència econòmica o política, aquest amor adúlter era acceptat i, encara més, considerat un 
amor afectiu, vertader, sorgit de plena voluntat pròpia i de lliure elecció. A raó d’això, neixen 
uns prototipus: el gilos, el marit de la dama, que té poder, i a qui se li ha de tenir por. Per aquest 
poder, sorgeixen al voltant del senyor els lausengiers, “que con la finalidad de hacer méritos y de 
prosperar están al acecho de la dama y de su enamorado, dispuestos a informar al señor de la más pequeña 
infidelidad que pueda cometer su esposa”58. El trobador es troba, per tant, enfrontat amb el marit i 
amb els aduladors.  

 
Tornant al tema de vassallatge o cortesia, l’actitud del trobador vers la dama és de 

submissió i respecte. La dama, per tant, es troba al cim de la jerarquia feudal i el trobador li ha 
de retre homenatge iniciant, d’aquesta manera, una relació de cortesia acceptada pel marit, on el 
trobador ha de cantar com a vassall la bellesa, el seny, la bondat i la noblesa de la senyora, 
creant un prototipus de dona perfecte idealitzada i, alhora, divinitzada pel mateix trobador (el 
tòpic de la donna angelicata). Aquest amor podia ser real però, contràriament, la dama era 
pràcticament inaccessible. El trobador havia de mostrar, doncs, el compliment d’unes qualitats 
per tal que l’amor de la dama li fos entregat. D’aquí neix una terminologia precisa, com un codi 
abstracte en la poesia, que classifica els sentiments i les actituds del trobador.  

 
El joven o “joventut” era una espècie d’espontaneïtat en l’amor cortès, una de les virtuts 

que ha de tenir l’enamorat en De amore. La cortezia era una altra de les actituds, igual que la 
castitatz o “castedat”. La mezura era el sentit de la justícia, del que és raonable i sensat. Per altra 
banda, la largueza o “generositat” era la qualitat contrària a l’avareza o “avarícia” i l’escarsetat o 
“mesquinesa”. Altres d’importants eren l’ensenhamen o “cultura, educació de la persona”, el 
solatz o tracte amb la gent agradable i la mercé o “pietat”. Altres de fonamentals eren el paratge, 
és a dir, la igualtat entre tots els homes; el pretz o “mèrit” d’una persona i, finalment, el valor, la 
leialtat i la fidelitat vers la dama. Aquestes qualitats són anomenades en el poema “Falsedatz e 
dezmezura”, de Pèire Cardenal (veure p. 30). 
 

Durant el temps que dura el festeig de la dama, el trobador pateix l’anomenat joi, “una 
exaltación interior, un estado de espíritu que eleva el hombre por encima de sí mismo, una alegría tan 
violenta que todo el ser se siente renovado”59. Aquesta és la definició que dóna Martí de Riquer 
sobre aquesta sensació, aquest sentiment, aquest estat anímic que posa en contacte el trobador 
en l’essència de l’amor pur60. Per tant, el joi forma part de l’amor pur, de l’ànima, en 
contraposició del carnal. Per altra banda, René Nelli explica que: 

 

                                                      
58 DE RIQUER, Martí. Los trovadores. Historia literaria y textos. p. 94. 
59 DE RIQUER, Martí. Los trovadores. Historia literaria y textos. p. 90. 
60 NELLI, René. L’érotique des troubadours Tome I. p. 361. 
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“Il exprime […] la joie de désirer son cœur, de renfermer dans son cœur, l’image totale de la personne 
aimée. Tandis que la possession fait déchoir l’homme et rend triste, le désir, bien qu’insatisfait […] atteint 
mieux l’identité réelle de l’amie et, par conséquent, apporte à l’amant une joie plus parfaite.”61  
 
Depenent de l’actitud de l’enamorat i la seva evolució en el corteig, aquest passava per 

quatre fases respecte la dama: la de fenhedor o “tímid”, la de pregador o “suplicant”, la 
d’entendedor o “enamorat tolerat” i, finalment, la de drutz o “amant”. Explica Martí de Riquer 
que: 
 

“En el primer escalón el enamorado, temeroso, no osa dirigirse a la dama; pero, si ella le da ánimos para que 
le exprese su pasión, pasa a la categoria de pregador. Si la dama le otorga dádivas o prendas de afecto […], 
asciende a la categoría de entendedor. Finalmente, si la dama lo acepta en el lecho […], se convierte en 
drutz.”62 

 
Per acabar, cal dir que l’amor cortès era, en principi, un amor platònic, una “union des 

cœurs sur le plan de la pensée”63. No obstant, la fin’amors també podia acceptar la unió física en 
l’anomenat fach o fait, és a dir, l’amor carnal entre el trobador i la seva dama, complint d’aquesta 
manera, l’últim esglaó de l’amor: vista i discurs, contacte, petons, fet64. Finalment, però, la fin’amors 
no creu que la passió pugui subsistir després del fait, el súmmum de la relació amorosa (la 
relació carnal), doncs la dama ja ha estat presa i la màgia, la cortesia que es donava a terme entre 
els dos enamorats va decreixent fins arribar a l’extrem en què les pròpies dames són les que 
preguen als amants perquè els facin cas, perquè les escoltin. El cas més important és el de la 
trobadoressa Na Castelloza (veure p. 41). I és en aquest extrem on l’amor provoca dolor i neguit 
de saber per què són tractades d’aquesta forma, humiliades pels propis amants, també 
destacable en la trobadoressa alvernyesa. 
 
 

III. TROBADORS I TROBAIRITZ DEL SEGLE XIII 
 

A partir d’aquest moment comença l’estudi de la tria dels trobadors que s’ha dut a 
terme premeditadament i seguint uns preceptes. A priori cal dir que s’han buscat sis trobadors i 
trobairitz de diferents regions d’Occitània per tal d’observar si es poden trobar alguns rastres de 
dialectalismes i per veure també que el trobar es va expandir per tot el migdia francès, des de 
l’Atlàntic fins al Mediterrani i que, tots, compartien una sèrie de característiques que els 
defineixen i els distingeixen entre ells. Per altra banda, s’ha fet una tria equitativa de tres 
tobadors i tres trobairitz per tal que el treball no quedés coix en aquest aspecte, doncs cal 
estudiar també la poesia de mans femenines, malauradament, tan marginada durant la història 
de la literatura. 
 

A posteriori, per tal de dur a terme aquest estudi, cada trobador ha estat desglossat en 
diferents apartats. De primer, una biografia de l’autor, complimentada per la vida o la razo que 
van escriure altres trobadors a tall d’exemples de la prosa occitana de l’època medieval.  

                                                      
61 “Expressa […] l’alegria de desitjar el seu cor, de tancar-se en el seu cor, la imatge total de la persona estimada. Mentre que la 
possessió fa rebaixar l’home i el torna trist, el desig, encara que insatisfet […] afecta millor la identitat real de l’amiga i, per 
consegüent, aporta a l’amant una alegria més perfecte.” 

L’érotique des troubadours Tome I. p. 362. 
62 Los trovadores. Historia literaria y textos. pp. 90-91. 
63 “una unió dels cors des del punt de vista del pensament.”  

NELLI, René. L’érotique des troubadours Tome I. p. 360. 
64 DE RIQUER, Martí. Los trovadores. Historia literaria y textos. p. 91. 
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A continuació es presenta la selecció de poemes, tot intentant que els gèneres siguin 
diferents i poder observar-ne els trets principals. Aquests, a la vegada, han estat estudiats en 
tres columnes: una primera amb el text original en occità medieval, una segona amb la 
traducció al català i, finalment, un petit estudi amb l’anàlisi del poema, tot, acompanyat d’una 
introducció per a cadascun dels poemes on s’hi comenta l’esquema mètric, el nombre de versos 
i el gènere, entre d’altres. Els trobadors escollits han estat centrats en ell trobadors més 
importants del segle XIII, l’època on comença la decadència de la llengua occitana. Primerament 
es dur a terme un estudi de Rimabut de Vaqueiras, que es troba a cavall del segle XII (l’època 
daurada de la literatura meridional) i del segle XIII en terres de Provença. Posteriorment es 
segueixen l’alvernyès Pèire Cardenal (el mestre dels sirventesos i defensor de la causa occitana) 
i el narbonès Guiraut Riquier (un dels darrers trobadors). Pel que fa a les trobadoresses, han 
estat triades la comtessa de Dia (probablement provençal i famosa pel lirisme de les seves 
composicions), Na Castelloza (Alvèrnia) i, finalment, Maria de Ventadorn (Llemosí).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rimbaut de Vaqueiras (…1180 - 1205…) 
 

1.1 Biografia 
Rimbaut de Vaqueiras va néixer a la localitat provençal que porta el seu nom. El seu 

castell pertanyia al llinatge dels Baus, en la cort dels quals el trobador va exercir la joglaria i va 
iniciar la seva obra com a poeta. Fou fill d’un cavaller de condició humil, fent clares referències 
al marquès de Montferrato (marquesat al nord de la península Itàlica) en les seves poesies65. 
Cap a 1180 començà la carrera literària del trobador, situant-se al nord d’Itàlia. Nou anys més 
tard el trobador es troba a la Provença, la seva terra natal. Altre cop, cap el 1190 es troba al 
marquesat de Montferrato, vinculat al marquès Bonifaci I.  

 
 
 

                                                      
65 En cap dels poemes del trobador del present treball no es fa referència a tal marquès. Es tracta, doncs, 
d’una mera qüestió biogràfica. 

Fig. 21. Mapa dels trobadors del treball 
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D’aquesta manera, Rimbaut de Vaqueiras 
l’acompanyà en una expedició militar a Sicília el 
1194 però, abans d’acabar-la, el marquès el va armar 
cavaller. És una dada important, doncs per mèrits 
literaris, un trobador d’ascendència pobre, humil, 
era elevat a un escalafó superior, cosa molt estranya 
en aquella època. Entre 1197 i 1201 Rimbaut es trobava amb 
Bonifaci de Montferrato. És allà on escrigué diverses 
poesies, algunes de les quals van dirigides a una dama que 
amaga el nom sota el senhal de Bells Cavalhiers (veure 
“Kalenda maia” i ”Eras quan vey verdeyar”), que no ha estat 
mai identificada amb seguretat. En aquesta època, 
Rimbaut escrigué l’estampida Kalenda Maia i el 
descort en cinc llengües (Eras quan vey 
verdeyar). El 1201 Bonifaci de Montferrato fou 
escollit cap de la quarta croada i Rimbaut de Vaqueiras s’incorporà a l’expedició i participà en 
una sèrie d’accions militars que es donaren a l’Imperi Grec.  

 
Finalment, l’última composició del trobador és de 1205, després de la qual no se’n sap 

res més. Se suposa que morí a Orient, entre 1205 i 1207 (any de la mort de Bonifaci). Es coneixen 
vint-i-set composicions de Rimbaut de Vaqueiras d’atribució segura: una epístola i vint-i-sis 
poesies. Tal i com explica Martí de Riquer:  
 

“Rimbaut de Vaqueiras es un trovador de múltiples facetas, que se amolda a los estilos más diversos y 
ensaya géneros y formas diferentes, desde la métrica esencialmente musical de la estampida [Kalenda maia] 
hasta la laisse de corte épico con que escribe su epístola; capaz […] de componer un descort en cinco lenguas 
romances. […] se expresa de un modo claro, sin ambigüedades ni excesivas filigranas, aunque en ocasiones, 
como en la estampida, la métrica lo obliga a ser elíptico. No faltan en su cancionero las notas de humor […]: 
el descort plurilingüe reposa, en última estancia, en un alarde festivo.”66 

 

1.2 Vida de Rimbaut de Vaqueiras 
A continuació es presenta la vida, la biografia de Rimabut de Vaqueiras escrita per un 

trobador posterior al trobador, d’autor anònim.: 
 
“Raembautz de Vaqueiras si fo fillz d’un paubre cavaillier de Proensa, del castel de Vaqueiras, que avia nom 

Peirors, qu’era tengutz per mat. En Raembautz si se fetz joglar et estet longua saison ab lo prince d’Aurenga, 
Guillem del Baus. Ben sabia chantar e far coblas e sirventes; e·l princes d’Aurenga li fetz gran ben e gran honor, e 
l’ennanset e·l fetz conoisser e presiar a la bona gen. E venc s’en en Montferat, a miser lo marques Bonifaci. Es estet en 
sa cort lonc temps. E crec si de sen e d’armas e de trobar. Et enamoret se de la serror del marques, que avia nom ma 
dompna Biatritz, que fo moiller d’Enric del Caret. E trobava de leis mantas bonas cansos. Et apellava la en sas cansos 
«Bels Cavalliers». E fon crezut qu’ella li volgues gran ben per amor. E quant lo marques passet en Romania, el lo 
mena ab se e fetz lo cavalier. E det li gran terra e gran renda el regisme de Salonic. E lai el mori.”67 

                                                      
66 Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo II. p. 813. 
67 “Rimbaut de Vaqueiras fou fill d’un pobre cavaller de Provença, del castell de Vaqueiras, que s’anomenava Peiror, que era tingut 
per boig. Rimbaut es va fer joglar i estigué llarg temps amb el príncep d’Aurenga, Guilhem dels Baus. Sabia cantar bé i fer cobles i 
sirventesos; i el príncep d’Aurenga li féu gran bé i gran honor, i el va enaltir i el féu conèixer i apreciar per la bona gent. I fou a 
Montferrato, al meu senyor el marqués Bonifaci. I estigué llarg temps en la seva cort. I prosperà en judici, en armes i en trobar. I 
s’enamorà de la germana del marquès, que s’anomenava la meva senyora Beatriu, que fou esposa d’Enric del Carretto. I sobre ella 
trobava moltes bones cançons. I en les seves cançons l’anomenava Bell Cavaller. I es creu que ella el va voler molt bé per amor. I 
quan el marquès passà a Romania [Imperi grec], se’l va endur amb ell i el va fer cavaller. I li donà gran terra i gran renda en el 
regne de Salònica. I allà morí.” 
BOUTIÈRE, Jean; CLUZEL, I. -M.; SCHUTZ, A. -H. Biographies des troubadours. Textes provençaux des XIIIe et 

XIVe siècles. pp. 447-448. 

Fig. 22. Miniatura medieval de 
Rimbaut de Vaqueiras 
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1.3 Selecció de poemes 
 

a) “Eras quan vey verdeyar” 
Aquest descort està format per cinc coblas singulars; l’última d’elles es podria considerar 

com la suma de les 5 tornadas del poema. Cada estrofa està formada de vuit versos, tots ells 
heptasíl·labs i, per tant, d’art menor. La rima és consonant en tot el poema, excepte la segona 
(que és assonant) i la tercera, que conté tan rima assonant com rima consonant. No obstant, la 
rima és sempre de tipus encadenada. Cal dir que el descort no es troba en la versificació, sinó en 
el fet que sigui escrita en quatre llengües diferents –aquí rau un dels seus mèrits–, totes elles 
romàniques: la primera estrofa està escrita en provençal, la segona en italià, la tercera en 
francès, la quarta en gascó i, la cinquena, en galaicoportuguès. L’última cobla, de deu versos en 
comptes dels vuit de les altres estrofes, segons Martí de Riquer, “se puede interpretar como cinco 
tornadas de dos, porque cada grupo de dos reproduce las dos rimas finales de las estrofas anteriores 
[apariat], naturalmente en la misma lengua”68.  
 
OCCITÀ MEDIEVAL             CATALÀ       ANÀLISI DEL POEMA 

 

                                                      
68 Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo II. p. 842. 

Eras quan vey verdeyar   7a 
pratz e vergiers e boscatges,   7b 
vuelh un descort comensar   7a 
d’amor, per qu’ieu vauc aratges;   7b 
q’una dona·m sol amar,   7a 
mas camjatz l’es sos coratges,   7b 
per qu’ieu fauc dezacordar   7a 
los motz e·ls sos e·ls lenguatges.   7b 
 
Io son quel ben non aio 
ni jamai non l’averò, 
ni per april ni per maio, 
si per ma donna non l’ò; 
certo que en so lengaio 
sa gran beutà dir non sò, 
çhu fresca qe flor de glaio, 
per que no m’en partirò. 
 
Belle douce dame chiere, 
a vos mi doin e m’otroi; 
je n’avrai mes joi’entiere 
si je n’ai vos e vos moi. 
Mot estes male guerriere 
si je muer per bonne foi; 
mas ja per nulle maniere 
no·m partrai de votre loi. 
 
Dauna, io mi rent a bos, 
coar sotz la mes bon’e bera 
q’anc fos, e gaillard’e pros, 
ab que no·m hossetz tan hera. 
Mout abetz beras haisos 
e color hresc’e noera. 
Boste son, e si·bs agos 
no·m destrengora hiera. 

Ara, quan veig verdejar 
prats, vergers i boscos, 
vull un desacord començar 
d’amor, pel que vaig errant; 
perquè una dona em solia estimar, 
però ha canviat la seva intenció, 
pel que faig desacordar 
les paraules, les tonades i els llenguatges. 
 
Jo sóc aquell que bé no té 
ni mai el tindrà, 
ni per abril ni per maig, 
si de la meva dama no l’obtinc; 
és cert que en el seu llenguatge 
la seva gran bellesa no sé dir: 
és més fresca que la flor del gladiol, 
pel que no m’apartaré. 
 
Bella dolça dama estimada, 
a vos em dono i m’entrego; 
mai tindré goig complert 
si no us tinc a vos, i vos a mi. 
Molt mala enemiga sou 
si jo moro per bona fe; 
però de cap manera 
m’apartaré de vostra llei. 
 
Senyora, jo m’entrego a vos, 
doncs sou la més bona i bella 
que mai existí, i gallarda i noble, 
sempre que no em fóssiu tan fera. 
Teniu molt belles faccions 
i el color fresc i jove. 
Vostre sóc, i si us tingués 
no m’oprimiria res. 

- Estrofa en provençal. En aquesta 
primera estrofa, l’amant comenta que farà 
un desacord justificant-lo perquè una 
dama ja no l’estima. I el farà en plena 
primavera, l’època de l’amor, produint una 
antítesi entre aquesta i els sentiments de 
l’enamorat. Un altre recurs típic del 
desacord o trencament de l’esquema mètric 
formal és l’encavallada (vv. 3-4).  
- Estrofa en italià. Encara que sap que 
mai no obtindrà l’alegria, la joia de la vida, 
si no és per l’estimada, ell continuarà prop 
d’ella, no s’apartarà, perquè l’estima, 
demostrant-ho en un elogi hiperbòlic; la 
hipèrbole es troba en el fet que no té 
paraules per expressar la bellesa de la 
dama, no ho sap fer, tot i que intenta fer 
una comparació (vv. 13-16). 
- Estrofa en francès. L’amant, 
malencònic, s’entrega a la dama sabent que 
mai no serà feliç, si ella no l’estima, fins 
arribar al punt que encara que mori per 
amor, no s’apartarà d’ella. És el tòpic de 
l’estimada enemiga, observable amb 
l’epítet “mala enemiga” (v. 21) i en 
l’antítesi “mala/bona” (vv. 21 i 22). 
 
- Estrofa en gascó. L’enamorat torna a 
repetir que s’entrega a la seva estimada en 
un elogi cap a ella, creant un primer 
prototipus de dona mitjançant l’ús 
d’abundants epítets i dualismes que 
mostren la condició de la dona: bona, bella, 
noble, amb belles faccions i amb color jove i 
fresc. No obstant, l’acusa de ser brusca 
amb ell, per no correspondre’l en amors. 
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b) “Gaita be, gaiteta del chastel” 
Aquesta alba està formada per quatre coblas singulars, sense tornada. No obstant, trobem 

el refranh en els versos 7, 15, 21 i 28 (l’alba, oi l’alba!) i encara més, el mot-refranh (alba) en els 
versos 3, 10, 17 i 24. Cada estrofa està formada de set versos, de diferent nombre de síl·labes: 
trisíl·labs (vv. 5 i 6), tetrasíl·labs (v. 7), heptasíl·labs (v. 4), hexasíl·labs (v. 3) i enneasíl·labs (vv. 1 
i 2). Els versos són, per tant, d’art menor i d’art major. La rima és consonant en tot el poema, 
excepte la segona (que és assonant, i consonant els versos 3, 6 i 7).  
 
OCCITÀ MEDIEVAL    CATALÀ            ANÀLISI DEL POEMA 
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- Estrofa en galaicoportuguès. Ara se’ns 
explica la situació de l’amant no 
correspost: “està escarmentat”, està afligit, 
“turmentat”, “té el cos malmenat” i pateix 
insomni. No obstant, es lamenta d’haver 
tingut tanta cura amb ella, de no haver 
estat tan brusc com ho ha estat ella. 
 
- Estrofa final: cinc tornades segons les 
llengües. Aquesta última estrofa denota i 
produeix una gran malenconia. L’amant 
cada cop s’agita més pel senyoratge de la 
dama (Belhs Cavaliers), l’admira. 
Tanmateix, es qüestiona, mitjançant una 
paradoxal pregunta retòrica (vv. 44-46), 
per què li fa tant de mal aquella que estima 
tant i es lamenta d’això amb una 
exclamació (v. 44). Finalment, l’amant és 
derrotat per la no correspondència i la 
feresa de la dama, ja que aquesta li ha 
“robat” el cor. 

Mas tan temo vostro preito, 
todo·n son escarmetado. 
Por vos ei pen’e maltreito 
e meo corpo lazerado: 
la noit, can jatz en meu leito, 
so mochas vetz resperado; 
e car nonca m’aprofeito 
falid’ei en mon cuidado. 
 
Belhs Cavaliers, tant es car 
lo vostr’onratz senhoratges 
que cada jorno m’esglaio. 
Oi me lasso! que farò 
si sele que j’ai plus chiere 
me tue, ne sai por quoi? 
Ma dauna, he que dey bos 
ni peu cap Santa Quitera, 
mon corasso m’avetz treito 
e mot gen favlan furtado. 

Mes tant temo el vostre plet, 
que tot jo estic escarmentat. 
Per vos tinc pena i turment 
i el meu cos malmenat: 
per la nit, quan jec en el meu llit, 
em desperto moltes vegades; 
i ja que mai m’aprofito, 
he errat en la meva cura. 
 
Bell Cavaller, és tan preciós 
el vostre honrat senyoratge 
que cada dia m’estremeixo.  
Ai, desgraciat de mi!, què faré, 
si aquella a la que més estimo 
em mata, i no sé per què? 
Senyora meva, per la fe que us dec 
i pel cap de la Santa Quiteria, 
el meu cor m’heu tret 
i, molt gentil parlant, [me l’heu] furtat. 

- L’amant apel·la al guaita (recurs literari 
de l’apòstrof) perquè vigili mentre l’amant 
i l’estimada estan junts durant la nit, 
metàfora de la foscor que els protegeix de 
ser vistos pels demés. El refranh 
(exclamació per intensificar el sentiment, 
vv. 7, 14, 21 i 28) és la lamentació de 
l’amant vers l’alba, que li treu l’estimada, 
idealitzada mitjançant epítets i dualismes 
de la condició de la dama (v. 2). 
- L’amant torna a cridar el guaita perquè 
vigili, ja que, en aquests moments, els 
enamorats estan junts, però tristos per 
l’arribada del dia, que els hi causa dolor, 
sentiment que reposa sobre una antítesi 
entre la benaurança d’ésser amb la persona 
estimada (ric) i la contraposició del 
sentiment contra l’alba (írrit). 
- Ara, l’amant apel·la el guaita perquè 
vigili l’arribada del gelós (metàfora del 
marit de l’estimada), a qui tracta de 
malvat, i pitjor que l’alba, ja que ells 
“parlen” d’amor i no volen que hi sigui. A 
continuació, igual que en tot el poema, el 
sentiment que produeix l’alba ve marcat 
per encavallades dels versos. 
 
- Finalment arriba l’alba i, amb ella, el 
moment de comiat entre els dos amants, 
moment que reposa sobre una apòstrof a la 
dama i una exclamació retòrica en boca de 
l’amant (v. 22). És en aquest moment que 
ell ha de marxar, trist, manifestant els 
seus sentiments vers l’alba: dura i 
enganyadora. 

Gaita be,       gaiteta del chastel,  3a-6b 
quan la re       que plus m’es bon e bel 3a-6b 
       ai a me       trosqu’a l’alba.  3a-3c 
   E·l jornz ve       e non l’apel;  3a-4b 
               joc novel   3b 
               mi tol l’alba,   3c 
          l’alba, oi l’alba!  4c 
 
Gait’, amics,       e vielh’e crid’e bray, 
qu’ieu sui ricx       e so qu’eu plus voilh ai. 
       Mais enics       sui de l’alba, 
   e·l destrics       que·l jorn nos fai 
               mi desplai 
               plus que l’alba,  
          l’alba, oi l’alba! 
 
Gaitaz vos,       gaiteta de la tor, 
del gelos,       vostre malvays seynor, 
       enujos       plus que l’alba, 
   que za jos       parlam d’amor. 
               Mas paor 
               nos fai l’alba, 
          l’alba, oi l’alba! 
 
Domn’, adeu!       que non puis mais estar; 
malgrat meu       m’en coven ad annar. 
       Mais tan greu       m’es de l’alba, 
   que tan leu       la vei levar; 
               enganar 
              nos vol l’alba, 
          l’alba, oi l’alba! 

Guaita bé, petit vigia del castell, 
quan l’ésser que m’és millor i bell 
tinc al meu costat fins a l’alba. 
I el dia ve i no el crido; 
un joc nou 
em treu l’alba, 
l’alba, ai l’alba! 
 
Guaita, amic, vela, crida i canta, 
que jo sóc ric i tinc el que més vull. 
Però írrit estic amb l’alba, 
i el mal que ens porta el dia 
em disgusta 
més que l’alba, 
l’alba, ai l’alba! 
 
Vigileu vos, petit vigia de la torre, 
al gelós, vostre malvat senyor, 
més avorrible que l’alba, 
doncs aquí baix parlem d’amor. 
Però por 
ens fa l’alba, 
l’alba, ai l’alba! 
 
Dama, adéu!, que no puc més estar; 
malgrat jo he de marxar. 
Però molt dura m’és l’alba 
quan tan aviat la veig aparèixer, 
enganyar 
ens vol l’alba, 
l’alba, ai l’alba!   
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c) “Kalenda maia” 
Aquesta estampida està formada per sis coblas singulars sense cap tornada. Cada una de 

les estrofes està formada per dotze versos de diferent nombre de síl·labes: heptasíl·labs (vv. 1, 2, 
4, 5, 10 i 12), hexasíl·labs (vv. 9 i 10) i octosíl·labs (vv. 3, 6, 7 i 8). Són, per tant, d’art menor. 
Finalment, la rima és consonant en tot el poema excepte la primera i segona estrofes que són de 
rima assonant (els versos 9 i 11 rimen en consonància). 
 
 

OCCITÀ MEDIEVAL             CATALÀ                 ANÀLISI DEL POEMA 
 

 

[Ni] la calenda de maig 
ni la fulla del faig 
ni el cant de l’ocell, ni la flor del gladiol 
poden agradar-me, 
noble dama alegra, 
fins que un ràpid missatger m’arribi 
de la vostra bella persona que m’expliqui 
el nou plaer perquè l’amor m’atregui  
i jegui, i em dirigeixi cap a vos, 
dama veraç,  
i caigui ferit el gelós 
abans que jo hi renunciï. 
 
Bella amiga meva, 
no ocorri per Déu!, 
que el gelós del meu dolor es rigui, 
doncs pagaria cara 
la seva gelosia 
si a tals amants separava; 
doncs jo feliç mai no seria  
ni el goig sense vos em seria profitós. 
Tal camí emprendria que ningú ja 
mai més no em veuria; 
aquell dia moriria, senyora 
noble, si jo us perdés. 
 
Com la puc perdre,  
i ser-me després restituïda  
[una] dama, si abans no l’he posseïda? 
Que ni amant ni amada 
no existeixen per imaginació; 
però quan l’enamorat en amant es muda, 
gran és l’honor que augmenta en ell, 
i l’aspecte feliç aixeca gran murmuri; 
doncs nua no us he tingut, 
ni sotmesa en res, 
us estimo [i] us crec 
sense ajuda de ningú. 
 

               Kalenda maia   
               ni fueills de faia   
ni chans d’auzell       ni flors de glaia  
               non es qe·m plaia,   
               pros dona gaia,   
tro q’un isnell       messagier aia  
del vostre bell       cors, qi’m retraia  
plazer novell       q’amors m’atraia  
e jaia,       e·m traia     vas vos,   
               donna veraia,   
e chaia       de plaia       ·l gelos,  
               anz qe·m n’estraia.   
 
               Ma bell’amia, 
               per Dieu non sia 
qe ja·l gelos       de mon dan ria, 
               qe carvendria 
               sa gelozia 
si aitals dos       amantz partia; 
q’ieu ja joios       mais non seria, 
ni jois ses vos       pro no·m tenria; 
tal via       faria       qu’oms ja 
               mais no·m veiria; 
cell dia       morria,       donna 
               pros, q’ie·us perdria. 
 
               Con er perduda 
               ni m’er renduda 
donna, s’enanz       non l’ai aguda? 
               Qe drutz ni druda 
               non es per cuda; 
mas qant amantz       en drut si muda, 
l’onors es granz       qe·l n’es creguda, 
e·l bels semblanz       fai far tal bruda; 
qe nuda       tenguda       no·us ai, 
               ni d’als vencuda; 
volguda       cresuda       vos ai, 
               ses autr’ajuda. 

4a 
4a 
4b-4a 
4a 
4a 
4b-4a 
4b-4a 
4b-4a 
2a-2a-2c 
4a 
2a-2a-2c 
4a 
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- Aquesta estampida forma part dels 
poemes del mes de maig –primavera–, 
quan la vida floreix i es desperta. El 
poema comença amb una enumeració 
polisindètica de la partícula negativa 
“ni”, representant la tristesa i la 
infelicitat de l’enamorat per no poder 
estar amb la seva estimada. Per a 
poder estar amb ella ha d’arribar un 
“missatger” d’aquesta per comunicar-
li el seu amor (amb una apòstrof a la 
dama), és a dir, que el dolor o la joia 
de l’amant depenen de la dama, i que 
el gelós (metàfora del marit) es retiri 
i els deixi en el seu amor (v. 11). 
- L’enamorat torna a apel·lar a la 
dama amb una apòstrof i una 
exclamació. Per por a que el marit de 
la seva estimada es rigui del seu mal 
d’amors amenaça en desaparèixer, no 
poder-la veure mai més i “morir per 
ella”, separant-s’hi, ja que ni el 
pensament en ella el fa feliç, si no la 
pot tenir. 
 
- Mitjançant una interrogació 
retòrica, l’amant es pregunta com pot 
perdre la dama si no “l’ha posseïda”, 
si no ha jagut amb ella. Afirma més 
tard que si és drutz (si ha jagut) creix 
el seu honor però, llavors, la gent 
comença a fer murmuris. Talment, 
afirma que no l’ha sotmès, però que 
l’estima. En el text original, a 
diferència de l’actual, per tal de 
concordar amb la melodia, el text 
conté hipèrbatons (vv. 33, 35 ). En el 
vers 28 es du a terme una derivació 
entre els mots “amant” i “amada”, 
que conformen un dualisme antitètic, 
com si fossin les dues cares de l’amor: 
l’amant representant el trobador, i 
l’amada representant la dama. 
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69 “Erec et Enide és la novel·la artúrica més antiga de Chrétien de Troyes (…1135-1190…). És una defensa subtil del vincle 
matrimonial resolt en un tramat senzill aparentment ingenu.” 

http://www.xtec.cat/~fmota/lit.%20cat.%20batx/04%20la%20literatura%20medieval.htm (agost 2009) 
 
“[Erec y Enida] se establecen en el palacio del padre de Erec (rey de Gales Ulterior), retirándose de los esfuerzos de la guerra y 
dedicándose por entero a las delicias del amor.” 

http://mic-culturilla.iespana.es/libros/erec_et_enide.htm (agost 2009) 

- L’amant torna a repetir que estaria 
trist si es separés de l’estimada, el 
senhal de la qual és Bell Cavaller 
(apòstrof a la dama), doncs ell només la 
pot estimar (v. 40), però sense posseir-
la, encara que ho desitja. Aquest sap 
que els lauzengiers ho voldrien, per tal 
de provocar la seva separació. L’amant 
reflexiona afirmant que si aquests 
sabessin el que sent no es comportarien 
així, però es mouen per zels vers ells dos 
(v. 48) i, si no és separant-los, no 
sanarien. 
- Ara l’amant fa una apel·lació en un 
gran elogi a la dama (anomenada 
Beatriu) de la qual depèn la seva joia o 
el seu dolor, dient-li que té una gran 
vàlua, que és culta, noble, és la 
“llavor” de la ciència, la indulgència i 
la coneixença i, a més, és benevolent, 
creant una figura idealitzada de la 
dama, recurs tòpic de la literatura 
trobadoresca, figura de la qual reposa 
sobre una enumeració de caràcter 
hiperbòlic, doncs la dama és el cúmul 
de les virtuds: la bellesa interior de la 
dama (la seva ciència, coneixença…) 
està, segons el neoplatonisme, 
directament connectada amb la bellesa 
exterior.  
- Finalment, l’enamorat acaba l’elogi 
amb una apel·lació a la dama i una 
altra hipèrbole en que “tothom crida i 
lloa el seu valor” i aquell que l’ha 
oblidada, “no li val res la vida”. A 
continuació, aquest fa un llistat o 
enumeració de les qualitats per les 
quals s’ha enamorat d’ella: ser 
distingida, gentil, plena de mèrit, etc., 
acabant-lo amb un elogi, podríem dir, 
cap a ell mateix, ja que diu que l’ha 
servida millor que Erec a Enida, una 
metàfora de referents artúrics. Els dos 
últims versos fan referència al joglar 
(Engles) que va compondre 
l’estampida sobre el text original de R. 
de Vaqueiras. 

Difícilment m’alegraria, 
si em separés, 
Bell Cavaller, de vos amb tristesa, 
doncs cap a una altra part no es decanta  
el meu cor, ni m’arrossega 
el meu desig, que altra cosa no desitgi, 
que als maldients sé que [els] agradaria, 
doncs, dama, d’altra manera no sanarien. 
Si veiessin [i] sentissin els meus mals 
us ho aprovarien, 
doncs us miren [i] pensen pretensiosos 
en allò pel que el cor sospira. 
 
Tan gentilment s’inicia, 
s’embelleix per sobre de totes, 
Na Beatriu, i va creixent 
la vostra vàlua, 
que, en la meva opinió, 
de mèrit guarniu el vostre poder 
i de belles paraules sense falta. 
De fets famosos teniu la llavor: 
ciència, indulgència teniu 
i coneixença; 
valentia indiscutiblement vestiu 
amb benevolència. 
 
Amable senyora,  
tots lloen i criden  
el vostre valor, que és agradable, 
i a aquell que us oblida 
poc li val la vida, 
pel que us estimo, senyora distingida; 
car per ser la més gentil us he escollida 
i per la ser la millor, de mèrit complerta, 
[i us he] festejat [i] servit millor 
que Erec a Enida69. 
[Ja he] construïda i acabada, Engles, 
l’estampida. 

                 Tart m’esjauzira, 
               pos ja·m partira, 
Bells Cavalhiers,       de vos ab ira, 
               q’ailhors no·s vira 
               mos cors, ni·m tira 
mos deziriers,       q’als non dezira; 
q’a lauzengiers       sai q’abellira, 
donna, q’estiers       non lur garira: 
tals vira,       sentira       mos danz, 
               qu·lls vos grazira, 
qe·us mira,       cossira       cuidanz 
               don cors sospira.  
 
                Tant gent comensa, 
               part totas gensa, 
Na Beatritz,       e pren creissensa 
               vostra valensa; 
               per ma credensa, 
de pretz garnitz       vostra tenensa 
e de bels ditz,       senes failhensa; 
de faitz grazitz       tenetz semensa; 
siensa,       sufrensa       avetz 
               e coneissensa; 
valensa       ses tensa       vistetz 
               ab benvolensa. 
 
               Donna grazida, 
               qecs lauz’e crida 
vostra valor       q’es abellida, 
               e qi·us oblida 
               pauc li val vida, 
per q’ie·us azor,       donn’eissernida; 
qar per gençor       vos ai chauzida 
e per meilhor,       de prez complida, 
blandida,       servida       genses 
               q’Erecs Enida. 
Bastida,       finida,       N’Engles, 
               ai l’estampida. 
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Fig. 23. Partitura de l’estampida 
Kalenda Maia 
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2. Pèire Cardenal (…1205 - 1272…) 
 

2.1 Biografia 
Pèire Cardenal nasqué en una família noble del Puèi de Velai (Alvèrnia) i, segons la 

vida, encara que fou destinat pel seu pare a una canongia, de jove s’entregà a les 
lletres i a la vida mundanal. La seva principal activitat poètica es 
concretà en els sirventesos de caràcter moral, que cantava un 
joglar que l’acompanyava. Aquest trobador va ser molt honrat 
pel rei Jaume I el Conqueridor. Morí, segons la vida 
del seu autobiògraf, Miquel de la Tor, prop dels cent anys. La 
més antiga de les seves poesies és datable de 1205; 
l’última és de 1272. Són seixanta- set anys de producció, cosa que 
pot afirmar la hipòtesi que morís centenari70. Per la poca informació 
biogràfica d’aquest personatge, sembla que es casà el 1230 i, 
potser, morí a Montpeller.  
 

Pèire estigué vinculat als comtes de Tolosa de Llenguadoc, 
com testifiquen les al·lusions fetes en les seves poesies (veure “Falsedatz 
e desmezura”). El cançoner de Pèire Cardenal està format per noranta-
sis poesies d’atribució segura a aquest trobador. Una petita part 
d’aquestes parlen d’amor, reflexions burlesques i satíriques, en les 
quals ataca les cançons d’amor com a gènere fals i ridícul, actitud 
que és mostrada en el poema “Ar me puesc ieu lauzar d’amor” (veure p. 
28) on, segons Martí de Riquer:  

 
“con graciosa ironía, va enumerando los tópicos principales del amor cortés, desde las facciones de 
manifestaciones físicas (insomnio, inapetencia, suspiros, bostezos, languidecimiento, muerte, etc.) hasta los 
conceptos calcados del mundo feudal (rendir homenaje, prestar vasallaje), para declararse totalmente exento 
de tales pasiones. Es esta una sàtira contra el amor cortés, pero esencialmente es una burla muy aguda de la 
cansó amorosa de los trovadores” 71 

 
 La Croada albigesa sorprengué a Pèire Cardenal, igual que a tota la societat meridional. 
Es convertí, aleshores, en el principal poeta de la resistència occitana, que escrigué sirventesos 
inflamats i molt directes. Aquest trobador va compondre sirventesos morals, religiosos, 
amorosos i polítics, és a dir, producció satírica on recorre a atacs directes i concrets. Tanmateix, 
la seva sàtira no assenyala a persones determinades, encara que en alguna es pugui endevinar 
de qui es tracta, sinó que critica de manera genèrica: clergues, dominics, francesos, etc. (veure 
“Tartarassa ni voutor”). I és que aquesta actitud prové de la, podríem dir, “tragèdia del 
trobador”.  
 

Ell és el defensor d’una causa perduda (l’occitana) que ha vist caure al llarg de la seva 
vida: va viure la croada albigesa i el pillatge per part del clergat aliat amb el rei de França, el 
desastre de Muret, l’acció de la Inquisició i la dominació francesa, destruint tot el món cortesà i 
trobadoresc d’una manera rotunda. En la seva poesia defensa els occitans (cosa que no afirma 
que ell fos càtar, ja que era catòlic) i ataca durament els invasors. Ell és una persona molt 
religiosa i, fins i tot, per la seva poesia religiosa se’l pot considerar el trobador més gran en 
aquest gènere, del segle XIII72. Però, per la corrupció de l’Església i l’atac en terra cristiana, 

                                                      
70 DE RIQUER, Martí. Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo III. p. 1478. 
71 Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo III. p. 1480. 
72  LAFONT, Robert i ANATOLE, Christian. Història de la literatura occitana. Volum I. p. 146. 

Fig. 24. Miniatura 
medieval de Pèire 

Cardenal 
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destruint tot el que ell ha viscut, li neix un caràcter anticlerical. Aquesta actitud ha provocat 
que, a vegades, se l’identifiqués com el segon autor, l’anònim, de la cèlebre obra Cançó de la 
Croada, hipòtesi que ha estat desmentida. Pèire Cardenal escriu d’una manera clara i directa, en 
un correcte i selecte occità. 

 
Per una altra banda, a més de la seva poesia contra l’amor, religiosa i moral (conjunt de 

sirventesos), Pèire Cardenal també se’l pot considerar un “poeta patriota”, que defensa la causa 
occitana de Raimon VI i del seu fill Raimon VII (el símbol de la llibertat de la civilització 
meridional) que, tot i perduda, es converteix en el seu defensor. La Croada ha estat el gran tema 
d’inspiració de Cardenal: la lluita històrica entre el bé i el mal, la crítica satírica contra els 
clergues, l’acusació dels francesos de ser uns “borratxos” (veure Falsedatz e desmezura), etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2 Vida de Pèire Cardenal 
A continuació es presenta la vida, la biografia de Pèire Cardenal d’autor conegut: 

Miquel de la Tor, escriptor, que diu: 
 
“Peire Cardinal si fo de Veillac, de la siutat del Puei Nostra Domna; e fo d’onradas gens de paratge, e fo filz 

de cavallier e de domna. E cant era petitz, sos paires lo mes per quanorgue en la quanorguia major del Puei; et apres 
letras, e saup ben lezer e chantar. E quant fo vengutz en etat d’ome, el s’auzautet de la vanetat d’aquest nom, quar el 
se sentit gais e bels e joves. E molt trobet de bellas razos e de bels chants; e fetz cansos, mas paucas; e fes mans 
sirventés, e trobet los molts bels e bons. En los cals sirventes demostrava molt de bellas razons e de bels exemples, qui 
ben los enten; quar molt castiava la follia d’aquest nom, e los fals clergues reprendia molt, segon que demostron li sieu 
sirventes. Et anava per cortz de reis e de gentils barons, menan ab si son joglar que cantava sos siventes. E molt fo 
onratz e grazitz per mon seingnor lo bon rei Jacme d’Arragon e per onratz barons. Et ieu, maistre Miquel de la Tor, 
escrivan, fauc saber qu’En Peire Cardinal, quan passet d’aquesta vida, qu’el avia ben entor sent ans. Et ieu, sobredig 
Miquel, ai aquestz sirventes escritz en la ciutat de Nemze. Et aqui son escritz de los sieus sirventes.“73 

 
 

                                                      
73 “Pèire Cardenal fou del Velai, de la ciutat del Puèi de Nostra Dama; i fou d’honrada ascendència de gentilhomes, i fou fill de 
cavaller i de dama. I quan era petit el seu pare el va fer canonge en la canongia major del Puèi; i aprengué lletres i va saber llegir i 
cantar bé. I quan va arribar a l’edat d’home, s’enamorà de la vanitat d’aquest món, doncs se sentí alegre, bell i jove. I trobà molt bells 
temes i bons cants, i féu cançons, però poques; i féu molts sirventesos i els trobà molt bells i bons. En els quals sirventesos exposava 
molts bells temes i bells exemples per a qui bé els entén; perquè censurava molt la bogeria d’aquest món i reprenia molt a falsos 
clergues, com demostren els seus sirventesos. I anava per les corts de reis de nobles barons, portant amb ell el seu joglar que cantava 
els seus sirventesos. I fou molt honrat i celebrat pel meu senyor el bon rei Jaume d’Aragó i per honrats barons. I jo, mestre Miquel de 
la Tor, escrivà, faig saber que Pèire Cardenal, quan passà d’aquesta vida, tenia al voltant de cent anys. I jo, el susdit Miquel, he 
escrit aquests sirventesos en la ciutat de Nimes. I aquí estan escrits els seus sirventesos.”  
BOUTIÈRE, Jean; CLUZEL, I. -M.; SCHUTZ, A. -H. Biographies des troubadours. Textes provençaux des XIIIe et 

XIVe siècles. pp. 335-336. 

Fig. 25. Miniatura medieval de la batalla de Muret (1213) 
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2.3 Selecció de poemes 
 
a) “Ar me puesc ieu lauzar d’Amor” 

Aquest poema està format per cinc coblas unissonans amb una tornada de tres versos. Pel 
contingut del poema, es tracta d’un sirventès i, per la crítica que du a terme, d’un sirventès de 
tipus moral. Cada estrofa està formada per deu versos octosíl·labs i hexasíl·labs (vv. 5 i 8), per 
tant, d’art menor. La rima de tot el poema és de tipus consonant. 
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74 És a dir, que no juga amb aquest amor, que no participa en aquest amor cortès que produeix tant de 
dolor, representat en forma de daus, el joc més important en aquella època. 
75 DE RIQUER, Martí. Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo III. p. 1479-1480. 
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Ar me puesc ieu lauzar d’Amor,        8a 
que no·m tol manjar ni dormir;        8b 
ni·n sent freidura ni calor        8a 
ni no·n badail ni no·n sospir        8b 
     ni·n vauc de nueg arratge,        6c 
ni·n soi conquistz ni·n soi cochats,     8d 
ni·n soi dolenz ni·n soi iratz,        8d 
     ni no·n logui messatge;        6c 
ni·n soi trazitz ni enganatz,        8d 
que partitz m’en soi ab mos datz.        8d 
 
Autre plazer n’ai ieu maior, 
que no·n traisc ni fauc trair, 
ni·n tem tracheiris ni trachor, 
ni brau gilos que m’en azir; 
     ni·n fauc fol vassalatge, 
ni·n soi feritz ni derocatz, 
ni·n soi pres ni deraubatz, 
     ni no·n fauc long badatge, 
ni dic qu’ieu soi d’amor forsatz, 
ni dic que mos cors m’es emblatz.  
 
Ni dic qu’ieu mor per la gensor,  
Ni dic que·l bella·m fai languir, 
Ni non la prec ni non l’azor, 
Ni la deman ni la dezir; 
     Ni no·l fas homenatge, 
Ni no·l m’autrei ni·l me soi datz, 
Ni non soi sieus endomenjatz, 
     Ni a mon cor en gatge, 
Ni soi sos pres ni sos liatz, 
Ans dic qu’ieu li soi escapatz. 
 
Mais deu hom lauzar vensedor  
no fai vencut, qui·l ver vol dir, 
car lo vencens porta la flor 
e·l vencut vai hom sebelir; 
     e qui venc son coratge 
de las desleials voluntatz 
don ieis lo faitz desmezuratz 
     e li autre outratge, 
d’aquel venser es plus onratz 
que si vensia cent ciutatz. 
 

Ara puc estar satisfet d’Amor, 
que no em treu el menjar ni el dormir, 
ni per ell sento fred ni calor, 
ni badallo ni sospiro,  
ni vaig errant de nit, 
ni sóc conquerit ni apressat, 
ni estic trist ni afligit, 
ni llogo missatger; 
ni sóc traït ni enganyat, 
que separat sóc amb els meus daus74. 
                                                       

Tinc un plaer major, 
doncs no traeixo ni faig trair, 
ni temo a traïdora ni a traïdor, 
ni que feroç gelós m’odiï; 
ni reto neci vassallatge, 
ni sóc ferit ni derrocat, 
ni sóc pres ni robat, 
ni faig llarga espera,  
ni dic que sóc forçat per amor, 
ni dic que el meu cor m’ha estat furtat. 
 
Ni dic que moro per la més gentil, 
ni dic que la bella em fa llanguir, 
ni li prego ni l’adoro,  
ni la requereixo ni la desitjo; 
ni li reto homenatge, 
ni m’entrego ni m’he donat a ella, 
ni sóc el seu servidor, 
ni té el meu cor en penyora, 
ni sóc el seu pres ni el seu lligat, 
sinó que dic que m’he escapat d’ella. 
 
Més deu ser lloat el vencedor 
que el vençut, a dir veritat, 
doncs el vencedor porta la flor 
i al vençut se’l va a enterrar; 
i el que venç el seu ànim 
dels desitjos deslleials 
dels que provenen les accions desmesurades 
i els demés excessos 
és més honrat per aquest venciment  
que si hagués vençut cent ciutats.  

- En aquest poema es du a 
terme una sàtira contra 
l’amor cortès, però 
essencialment és una burla de 
la cançó amorosa dels 
trobadors. Destaca per 
l’enumeració dels tòpics 
principals de la fin’amors: 
des de manifestacions físiques 
(insomni, sospirs, tristesa, 
mort) fins als conceptes típics 
de la societat feudal, és a dir, 
retre vassallatge, homenatge o 
servitud. Tanmateix, tot i que 
es tracta d’una cançó de 
crítica, ens permet de 
comprendre els efectes que 
produïa la fin’amors75. Tota 
aquesta gran enumeració 
satiricoburlesca reposa sobre 
recursos literaris com 
l’anàfora polisindètica (ni),  
l’al·literació de l’última cobla 
la qual inclou jocs de paraules 
(v. 47) i hipèrbatons massa 
bruscs, dificultant, d’aquesta 
manera, la seva correcta 
lectura i comprensió. A més, 
també s’hi troben 
paral·lelismes de caràcter 
sintàctic (vv. 6-7). 
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b) “Tartarassa ni voutor” 

Aquest poema està format per cinc coblas unissonans, sense tornada. Cada estrofa està 
composta per vuit versos heptasíl·labs cadascun i, per tant, d’art menor. La rima és sempre 
consonant. Pel contingut del poema es tracta d’un sirventès de tipus moral.  
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76 “Aquesta estrofa i la tornada que segueix es caracteritzen per les pronunciades al·literacions, que sense dubte forcen l’expressió i 
per tant a vegades fan obscur el sentit.” 

 DE RIQUER, Martí. .Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo III. p. 1491. 
77 Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo III. p. 1482.  
78 L’alna té el sentit de la mortalla, la vestidura, llençol, etc., amb què s’embolcalla un cadàver. 

Pauc pres prim prec de pregador, 
car cre qu’il, cuy quer convertir, 
vir vas vil voler sa valor, 
don dreitz deu dar dan al partir; 
     si sec son sen salvatge, 
leu l’er lo larcx laus lag loinhatz. 
Plus pres lauzables que lauzatz: 
     trop ten estreg ostatge 
dreitz drutz del dart d’amor nafratz. 
Pus pauc pres, pus pres es compratz. 
     
Non voilh voler volatge 
que·m volv e·m vir mas voluntatz 
mas lai on mos vols es volatz.  

Poc apreciat el subtil prec del suplicant 
quan creu que aquella a la que vol persuadir 
inclinarà la seva vàlua cap a un vil desig, 
que amb dret ha de produir-li dolor al morir; 
si segueix el seu salvatge sentiment, 
aviat s’allunyarà d’ell l’extensa fama lletjament.  
Més estimo als lloables que als lloats: 
en massa estret ostatge 
està el perfecte amant ferit pel dard de l’amor. 
Si el mèrit és comprat, menys l’aprecio76.   
     
No vull desig voluble 
que m’arrossegui i inclini les mes voluntats 
excepte cap allà on ha volat el meu amor.   
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- Iniciant el sirventès ja es pot observar una 
gran crítica al món del clergat, a la seva 
actitud, acusant-los de dèspotes; tot el 
poema descansa sobre una rima consonant. 
 
 
 
 
 
- En aquesta cobla l’autor critica els 
francesos i els clergues (dualisme) per 
aquesta actitud de “rebre elogis pel mal que 
fan”. Segons M. de Riquer, “aquest 
anticlericalisme […] té una de les més clares 
raons en la indignació que li produeix veure 
a dignataris de l’Església […] al servei de la 
causa del rei de França i en nom d’aquesta 
cometre […] totes les espoliacions i pillatges 
[…]”77. 
- En aquest moment comença la reflexió 
moral de Cardenal amb una interrogació 
retòrica i sobre un dels temes claus de la 
literatura medieval, la mort (personificada 
en el poema), un agent contra el que no 
podem lluitar ni evitar i que, per contra, 
se’ns ho endu tot, inclosa la vida, i que porta 
la gent malvada a l’infern, representat amb 
la metàfora “i amb quatre alnes de tela […] 
on troben molt de mal”. Es tracta d’una 
altra crítica de caire religiós. 

Ni milà ni voltor 
ensumen tan de pressa la carn podrida 
com els clergues i els predicadors 
ensumen on hi ha el ric. 
de seguida esdevenen els seus íntims, 
i quan la malaltia l’abat 
li fan fer tal donació 
que els parents no en treuen profit. 
 
Els francesos i els clergues reben elogis 
pel mal que fan, ja que sempre els surt bé; 
i els usurers i els traïdors  
tenen igualment tot el segle, 
perquè amb la mentida i l’engany 
han trasbalsat de tal manera el món 
que no hi ha orde religiós 
que no sàpiga la seva lliçó. 
 
¿Saps què se’n fa de la riquesa 
dels que la tenen amb males arts? 
Vindrà un poderós lladre 
que no els hi deixarà res: 
és la Mort, que els abat, 
i amb quatre alnes de tela78 
els envia a una casa  
on troben molt de mal. 
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Tartarassa ni voutor  7a 
no sent tan leu carn puden 7b 
quom clerc e prezicador 7a 
senton ont es lo manen. 7b 
Mantenen son sei privat, 7c 
e quant malautia·l bat, 7c 
fan li far donassio  7d 
tal que·l paren no·i an pro. 7d 
 
Franses e clerc an lauzor  
de mal, quar ben lur en pren;  
e renovier e trachor   
an tot lo segl’eissamen,  
c’ab mentir et ab barat  
an si tot lo mon torbat  
que no·i a religio   
que no·n sapcha sa leisso.  
 
Saps qu’endeven la ricor 
de sels que l’an malamen? 
Venra un fort raubador 
que non lur laissara ren: 
so es la Mortz, que·ls abat, 
c’ab catr’aunas de filat 
los tramet en tal maizo 
ont atrobon de mal pro. 
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c) “Falsedatz e dezmezura” 
Aquest poema està format per cinc coblas singulars capcaudadas i dues tornadas de quatre 

i tres versos respectivament. Es tracta d’un sirventès però, a diferència dels dos anteriors, aquest 
és de tipus polític. Cada cobla està composta per dotze versos de diferent nombre de síl·labes: 
pentasíl·labs (vv. 2, 4, 6, 8 i 12), hexasíl·labs (vv. 9 i 10) i heptasíl·labs (vv. 1, 3, 5, 7 i 11). 
Tanmateix, tot el poema és d’art menor i, la rima, consonant. 
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79 “[…] aquest proverbi […] explica que mai no s’ha de vendre la truja, doncs dóna profit amb les seves cries, sinó els garrins; 
equival, doncs, a fer un mal negoci, cometre una tonteria.” 

DE RIQUER, Martí. Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo III. p. 1500-1501 
80 DE RIQUER, Martí. Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo I. p. 97.  
81 DE RIQUER, Martí. Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo I. p. 100.   

Home, ¿per què comets la follia 
de menystenir el manament  
de Déu, que és el teu senyor  
i t’ha creat del no-res? 
La truja té en el mercat 
aquell que es baralla amb Déu79,  
doncs rebrà la mateixa recompensa 
que va rebre Judes el traïdor. 
 
Déu vertader, ple de dolçor, 
Senyor, sigues el nostre protector! 
Protegiu de l’infernal dolor 
i del turment als pecadors, 
i deslliura’ls del pecat  
en què són presos i lligats 
i dóna’ls vertader perdó 
amb vertadera confessió.   

- Cal recordar que Cardenal era un clergue 
que, posteriorment, va deixar els hàbits80 
però que, tot i així, tenia omnipresent el 
món religiós seguint la concepció 
teocèntrica de l’època, per la qual cosa fa 
una apel·lació a l’home (apòstrof) en la qual 
el fa reflexionar, ja que si no fa cas al 
manament de Déu perdrà tota la seva 
fortuna (metàfora de la truja al mercat) i, 
finalment, morirà. Aquesta reflexió ve 
donada per una interrogació retòrica. 
- Per acabar el sirventès, Cardenal fa una 
lloança a Déu (apòstrof), semblant al 
Parenostre, la qual acaba amb una lloança o 
moral de caire religiós, i banyada amb 
anàfores i polisindèton o desordre en les 
oracions. Tot i l’anticlericalisme de l’autor, 
aquest era un home de fervorosa i ortodoxa 
pietat81.   

Hom, per que fas tal follor 
que passes lo mandamen 
de Dieu, quez es ton senhor 
e t’a format de nien? 
La trueia ten al mercat 
sel que ab Dieu si combat, 
qu’el n’aura tal guizardo 
com ac Judas lo fello. 
 
Dieus verais, plens de doussor, 
Senher, sias nos guiren! 
Gardas d’enfernel dolor 
peccadors e de turmen, 
e solves los del peccat 
en que son pres e liat, 
e faitz lur veray perdo, 
ab vera confessio! 
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Falsedatz e dezmezura 7a 
     an batailla empreza 5b 
ab vertat e ab drechura 7a 
     e vens la falseza.  5b 
E deslialtatz si jura  7a 
     contra lialeza  5b 
e avaretatz s’atura  7a 
     encontra largueza!  5b 
     Feunia vens amor  6c 
     e malvestatz valor,  6c 
e peccatz cassa sanctor 7c 
     e baratz simpleza.   5b 
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La Falsedat i la Desmesura 
     han emprès una batalla 
amb la Veritat i la Rectitud 
     i vens la Falsedat. 
I la Deslleialtat conjura 
     contra la Lleialtat, 
i l’Avarícia s’encarnissa 
     contra la Generositat! 
     La Traïció venç l’Amor 
     i la Dolentaria [venç] el Valor, 
i el Pecat caça la Santedat 
     i l’Engany [caça] la Senzillesa. 

- Tota la cobla és una metàfora, 
sarcàstica, de la croada contra els 
albigesos i la invasió del sud de França 
pels clergues i els francesos, en la qual 
hi lluiten les forces del bé contra les del 
mal, amb la victòria de les darreres. 
Aquestes forces estan distribuïdes en 
dualismes i l’autor dur a terme 
personificacions de les virtuds i els 
defectes o vicis terrenals, amb 
exclamacions retòriques (v. 8). Aquesta 
contraposició descansa sobre l’antítesi 
continuada dels valors socials i en una 
rima consonàntica. 
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82 El mundo de los trovadores. La sociedad occitana medieval (entre 1100 y 1300). p. 15 

- Fa una crítica a la moral contradictòria 
cristiana en què que aquell que vol ser 
bona persona “pateix una gran 
indigència” o “en rep el dany”. Aquesta 
descansa, igual que en l’anterior estrofa, 
en l’antítesi de mots 
(justícia/injustícia…), en la paradoxa que 
comporten, figura que forma part de la 
sàtira i en exclamacions retòriques per 
donar èmfasi a allò que s’està dient. 
 
 
 
- Aquí, Cardenal du a terme una crítica 
sarcàstica sobre el comportament i 
l’actitud dels francesos: grollers i molt 
materialistes, a més de classistes, acusant-
los, fins i tot, d’injustos, egoistes i 
traïdors. Aquesta crítica reposa en 
l’antítesi de mots (traïdor/just, 
més/menys, escollirà/desitutir…) i en el 
dualisme dels dos elements essencials: el vi 
i el blat (v. 28). 
 
 
- Aquesta cobla és, tota ella, un elogi a 
Raimon VI, comte de Tolosa i protector del 
trobador, en el qual l’autor hi diposita 
totes les seves esperances per tal de 
canviar aquest món on, segons la 
tornada, “del blasme en fa lloança, i del 
seny follia”. Acusa, a més, i de manera 
sarcàstica, els francesos de borratxos i vils 
i amb el dualisme fals/traïdor (v. 43). 
Segons Linda M. Paterson, “la Croada 
contra els Albigesos generà una 
consciència i una sensibilitat polítiques 
respecte a l’ocupació estrangera, que donà 
origen a l’estereotipus del francès borratxo 
[…]82. 
- En aquesta última cobla, Cardenal 
continua la gran crítica del clergat i dels 
francesos, recordem-ho, fruit del 
ressentiment de la situació en què viu. Els 
tracta d’injustos (vv. 59-60), de “facta 
non verba” (vv. 51-52). En aquesta 
estrofa s’hi observen una antítesi 
(“nit/dia”, v. 54), un paral·lelisme (vv. 
57-58) i una elipsi del verb en l’últim vers. 
 
 
 
- Finalment, en la primera tornada, 
descriu aquest “món a l’inrevés”, basat en 
el blasme i la bogeria. En la segona, l’autor 
s’encomana a Déu i ens diu que només 
aquest i la Verge Maria poden salvar de la 
condemna eterna a que conduirà la 
degradació de tots els valors pels francesos 
i el clergat, un altre de les recurrències 
religioses del trobador.  

Si hi ha algú que no creu en Déu, 
     els seus afers prosperen 
mentre no tingui cap altre preocupació 
     que omplir-se la panxa. 
El qui busca la santedat 
     pateix una greu indigència! 
Qui estima el dret i li desplau la injustícia 
     sovint en rep el dany! 
     I els enganyadors obtenen 
     honors del seu comportament: 
perquè els mals entenedors 
     jutgen per les aparences. 
 
Ara ens arriba de França 
    el costum de convidar 
tan sols aquells que tenen abundància 
     de vi i de blat, 
i de no tenir tractes 
     amb la gent pobre. 
Es lluirà més  
aquell qui menys doni, 
    serà tingut per cap 
un gran traficant 
i s’escollirà el traïdor 
per destituir el just.  
 
Comte Raimon, duc de Narbona, 
     marquès de Provença, 
el vostre valor és tan gran 
     que tot el món ennobleix, 
perquè des de la mar de Baiona 
     fins a Valença [del Roine] 
hi ha molta gent falsa i traïdora, 
     roïna en la seva vilesa! 
     però vós tracteu-los de vils, 
     perquè els francesos són uns borratxos 
que més la perdiu a l’astor 
     no us fan por.  
 
Prometen obediència 
     aquests del clergat, 
i proclamen la fe 
     mentre no hi hagi obres! 
Difícilment els veureu pecar 
si no és de nit o de dia; 
no mostren malvolença 
     ni practiquen la simonia: 
     són generosos a l’hora de donar 
     i justos a l’hora d’acabalar, 
però altres en reben les lloances 
     i ells el blasme. 
 
     No puc parlar de l’error 
     del món fals i traïdor, 
que del blasme en fa lloança, 
     i del seny, follia. 
 
     Prego a Déu, per la seva bondat, 
que em protegeixi de l’infernal dolor, 
     i amb ell la Verge Maria.  
 

Si es homs que Dieus descreza,   
     sos afars enansa    
ab que non aia grineza   
     mas d'emplir sa pansa.   
E qui s'enten en sancteza   
     trai greu malanansa!   
a cui platz dreitz e tortz peza   
     soven a grevansa!    
     Et an l'enganador    
     de lur afar honor:    
qar li mal entendedor    
     jujon per semblansa.   
 
Aras es vengut de Fransa  
     que hom non somona  
mas sels que an aondansa  
     de vin e d'anona,  
e c'om non aia coindansa  
     ab paubra persona,  
et aia mais de bobansa  
aquel que meins dona,  
     e qu'om fassa major  
d'un gran trafegador  
e qu'om eleia·l trachor  
e·l just dezapona. 
  
Coms Raimon, ducx de Narbona,  
     marques de Proensa,  
vostra valors es tan bona  
     que tot lo mon gensa,  
car de la mar de Baiona  
     entro a Valensa  
a grans gens falsa e felona,  
     laj'en viltenensa!  
     mas vos tenes vil lor,  
     que Frances bevedor  
plus que perditz a l'austor  
     no vos fan temensa.   
 
Ben volon obediensa 
     sels de la clersia, 
e volon ben la crezensa 
     sol l’obra no·i sia! 
greu lor veires far feilhensa 
mas la nueg e·l dia, 
e no portan malvolensa 
     ni fan simonia, 
     e son larc donador 
     e just amassador, 
mas autre n’an la lauzor 
     e·ilh la folia. 
 
     Non puesc dire l’error 
     del fals segle trachor 
que fai de blasme lauzor 
     e de sen folia. 
 
     Deu prec per sa dousor 
qu·ens gar d’enfernal dolor, 
     e·ill verge Maria. 
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Fig. 26. Partitura de Guiraut Riquier 
 

3. Guiraut Riquier (…1254 - 1292) 
 

3.1 Biografia 
Guiraut Riquier 
nasqué a la ciutat 
llenguadociana de 
Narbona, en el si 
d’una família 
burgesa, ciutat on hi 
començà la seva 
carrera literària el 
1254. El 1265 Guiraut 
va conèixer a 

Montpeller el rei Jaume I el Conqueridor i, tot i que volia formar part de la cort 
catalana, a partir de 1270 o 1271, es trobà a la cort toledana d’Alfons X el Savi, llar de 

cultura i de poesia que va atreure el trobador occità. Visqué a Castella, cantant la 
Reconquesta d’Espanya sobre els àrabs i recomanant la unió entre els regnes cristians de la 
península83. Uns deu anys més tard Guiraut abandonà el regne de Castella i tornà a Occitània. A 
Narbona va acabar la vida Guiraut Riquier, ja que l’última de les seves obres és datada de 1292. 
Aquesta darrera obra és, segons Martí de Riquer:  
  

“[una] melancólica despedida del trovar y clara confesión de que nuestro poeta consideraba vivido en 
tiempos en que ya había pasado el gran florecimiento del arte trovadoresco.”84 

 
 Es conserven cent una composicions de Guiraut Riquier, conservades en un cançoner 
que ell mateix va fer, el Cançoner C, oferint, d’aquesta manera, immillorables garanties de 
fidelitat. A més, reprodueix l’any, i a vegades el mes i el dia, en què va escriure cada poesia. La 
carrera de Guiraut es troba amarada en la tristesa d’un món, el trobadoresc, que s’esfondrava. 
Aquest trobador, potser l’últim, va intentar mantenir la dignitat de la poesia occitana en el seu 
nivell més alt. Tot i que es va esforçar en adaptar el nou art al moment en què vivia, inventant 
nous gèneres (serena) o renovant-ne d’altres, com la pastorel·la (prolonga la descripció de la 
pastora, és una dama que transmet malenconia i, el fet de rebutjar el noble es converteix en 
honestedat, etc.), va fracassar. 
 

Guiraut és un trobador que escriu amb una gran correcció, les seves rimes són perfectes 
i variades i, per les composicions melòdiques que es conserven, també fou un gran músic. Les 
seves cançons d’amor estan dedicades a una dama el senhal de la qual és Belh Deport, la qual es 
tracta de la mateixa Verge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
83 LAFONT, Robert i ANATOLE, Christian. Història de la literatura occitana. Volum I. p. 120. 
84 Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo III. p. 1609. 
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3.2 Selecció de poemes 
 
a) “Ad un fin aman fon datz” 

Aquest poema està format per quatre coblas unissonans sense cap tornada. Es tracta d’una 
serena, una variant de l’alba, on cada cobla està composta per nou versos heptasíl·labs, excepte el 
vuitè, que és de dues síl·labes. Consegüentment, el poema és d’art menor. Aquest poema, igual 
que la resta del corpus de Riquier (alguns no), inclou una presentació de cadascun dels poemes, 
doncs va ser dels pocs trobadors que va compondre el seu propi cançoner. 
 
 
OCCITÀ MEDIEVAL         CATALÀ         ANÀLISI DEL POEMA 
Serena d’En Guiraut Riquier, l’an MCCLXIII 
 

 

 
 
 
 

                                                      
85 LAFONT, Robert i ANATOLE, Christian. Història de la literatura occitana. Volum I. p. 123. 

Ad un fin aman fon datz             7a 
per sidons respiegz d’amor,             7b 
e·l sazos e·l luecx mandatz;             7a 
e·l jorn que·l ser dec l’onor             7b 
penre, anava pessius              7c 
e dizia sospiran:              7d 
—Jorns, ben creyssetz a mon dan,      7d 
               e·l sers              2e 
auci·m e sos loncx espers.             7e 
 
Tant era l’amans cochatz 
de la deziran ardor 
del joy que l’er’autreyatz, 
qu’elh dava gran temor 
que·l ser non atendes vius. 
E dizia sospiran: 
—Jorns, ben creyssetz a mon dan, 
               e·l sers 
auci·m e sos loncx espers. 
 
Nulhs hom non era de latz 
a l’aman de sa dolor 
no conogues, tant torbatz 
era ab semblan de plor; 
tant li era·l jorns esquius. 
E dizia sospiran: 
—Jorns, ben creyssetz a mon dan, 
               e·l sers 
auci·m e sos loncx espers. 
 
Mout es greus turmens astratz 
a selh qu’ab nulh valedor 
no·s pot valer; donc gardatz 
d’est aman en qual langor 
era·l jorn d’afan aizius. 
E dizia sospiran: 
—Jorns, ben creyssetz a mon dan, 
               e·l sers 
auci·m e sos loncx espers. 
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A un lleial enamorat li donà 
per la seva dama una cita d’amor, 
fixant-li la saó i el lloc; 
i el dia la nit del qual havia l’honor 
rebre, anava pensatiu  
i deia sospirant: 
—Dia, molt dures pel meu mal, 
i la nit 
em mata i sa llarga espera. 
 
Tan impacient estava l’enamorat 
per l’ardor anhelós  
del goig que li havia estat atorgat, 
que temia en gran manera 
no arribar a la nit viu. 
I deia sospirant: 
—Dia, molt dures pel meu mal, 
i la nit 
em mata i sa llarga espera. 
 
Tots els que es trobaven prop 
de l’enamorat del seu dolor  
s’adonaven, tan torbat 
estava amb el rostre plorós, 
i tant li era molest el dia. 
I deia sospirant: 
—Dia, molt dures pel meu mal, 
i la nit 
em mata i sa llarga espera. 
 
Molt greu és el turment predestinat 
a aquell que per cap valedor 
no pot ser ajudat; doncs considereu 
l’enamorat en quin llangor  
estava durant el dia, sotmès en afany. 
I deia sospirant: 
—Dia, molt dures pel meu mal, 
i la nit 
em mata i sa llarga espera. 

- En aquesta primera estrofa se’ns explica 
l’origen de l’estat de l’enamorat: anhela 
que acabi el dia per veure la seva dama 
(dualisme de “saó/lloc”), element que li 
produeix dolor. El seu turment es mostra 
en el refranh de l’estrofa (vv. 6-9), on s’hi 
observa el lament de l’enamorat per mitjà 
d’una apòstrof o apel·lació al dia, que és 
personificat (repetit en totes les estrofes). 
El refrany és presentat amb un recurs 
formalístic per a la introducció d’un diàleg 
o parlament. 
- A partir d’aquest moment (estrofes 2 i 3) 
el trobador ens comenta la seva situació 
mitjançant una sèrie d’hipèrboles per tal 
de donar-li èmfasi: de la impaciència té por 
de morir (vv. 12-14), tots els del seu 
voltant se n’adonen del seu estat 
malencònic, “torbat” i “plorós” (vv. 20-
22).  
 
- Aquesta estrofa tercera, segons Robèrt 
Lafònt, expressa l’angoixa del món en què 
viu el trobador85, un món que cau per la 
cobdícia d’uns i la covardia d’uns altres. 
 
 
 
 
 
- Finalment, se’ns demana als oients que 
tinguem compassió de l’estat de 
l’enamorat amb una apel·lació, tenint en 
compte el dolor que li produeix el dia, 
metàfora de la impossibilitat de veure la 
seva dama. 
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b) “Be·m degra de chantar tener” 
Aquest poema està format per cinc coblas singulars retrogradadas i dues tornadas de 

quatre versos cadascuna. Pel contingut del poema, es tracta d’una canso de comiat, on cada cobla 
està composta per vuit versos octosíl·labs, d’art menor, i la rima és consonant. El final del 
poema presenta una gran religiositat, que s’explica per la profunda religiositat a la que es veié 
sotmesa Occitània a causa de la repressió que dugué a terme l’Església catòlica contra la laïcitat i 
el catarisme, tot adquirint un gran caràcter religiós com els demés regnes cristians de l’època. 
 
OCCITÀ MEDIEVAL   CATALÀ      ANÀLISI DEL POEMA 

 

                                                      
86 “Los últimos defensores del reino [de Jerusalén] fueron realmente las órdenes militares –los hospitalarios y los templarios- […] 
hasta […] el fin del reino cruzado. Éste llegó en 1291, cuando las tropas de los mamelucos tomaron […] la última plaza fuerte 
cruzada en tierra firme: San Juan de Acre.” 

CARDINI, Franco. “El reino de los cruzados: Jerusalén” dins de Historia National Geographic, número 12, 
2004, p. 81. 

Bé hauria de cantar abstenir-me, 
ja que al cant convé alegria; 
i a mi la malenconia tant m’afligeix 
que em fa de tota guisa patir, 
recordant el meu greu temps passat, 
en esguardar el dur present 
i en pensar en l’esdevenidor,  
per tot tinc ganes de plorar. 
 
Per això no ha de tenir sabor  
el meu cant, que és sense alegria; 
però Déu m’ha tal saber donat 
que cantant retrec ma follia, 
mon seny, ma joia i mon desplaer, 
i mon dany i mon profit, 
que a penes dic res ben dit; 
però massa sóc arribat a les darreries. 
 
Ara cap ofici és apreciat 
menys en cort que el bell saber 
de trobar; que sentir i veure 
hi vol hom les actituds frívoles 
i les xerroles mesclades amb deshonor; 
ja que tot el que sol donar glòria 
és ara completament oblidat, 
que el món és gairebé tot en engany. 
 
Per orgull i per malvestat 
dels qui cristians diuen, lluny d’amor 
i dels manaments de nostre Senyor, 
hem dels seus Sants Llocs estat trets86 
amb moltes altres desgràcies; 
sembla que ell ens és advers 
pels desordenats desigs  
i pel nostre excessiu poder. 
 
El greu perill hem de témer 
de doble mort, que ens amenaça, 
que ens veiem pels sarraïns vençuts, 
i que Déu ens abandoni. 
Ja que l’hem irritat, 
aviat serem vençuts; 
els nostres cabdills no pensen en llur, 
segons sembla, responsabilitat. 
 

Be·m degra de chantar tener,          8a 
quar a chan coven alegriers;          8b 
e mi destrenh tant cossiriers          8b 
que·m fa de totas partz doler,          8a 
remembran mon greu temps passat,     8c 
esgardan lo prezent forsat          8c 
e cossiran l’avenidor,           8d 
que per totz ai rezon que plor.          8d 
 
Per que no·m deu aver sabor 
mos chans, qu’es ses alegretat; 
mas Dieus m’a tal saber donat 
qu’en chantan retrac ma folhor, 
mo sen, mon gauch, mon desplazer, 
e mon dan et mon pro per ver, 
qu’a penas dic ren ben estiers; 
mas trop suy vengutz als derriers. 
 
Qu’er non es grazitz lunhs mestiers 
menhs en cort que de belh saber 
de trobar; qu’azir e vezer 
hi vol hom mais captenhs leugiers 
e criz mesclatz ab desonor; 
quar tot quan sol donar lauzor, 
es al pus de tot oblidat, 
que·l mons es quays totz en barat. 
 
Per erguelh e per malvestat 
dels christians ditz, luenh d’amor 
e dels mans de nostre Senhor, 
em del sieu Sant Loc discipat 
ab massa d’autres encombriers; 
don par qu’elh non es aversiers 
per desadordenat voler 
e per outracujat poder. 
 
Lo greu perilh devem temer 
de dobla mort, qu’es prezentiers, 
que·ns sentam sarrazis sobriers, 
e Dieus que·ns giet a nonchaler. 
Ez entre nos, qu’em azirat, 
tost serem del tot aterrat; 
e no·s cossiran la part lor, 
segon que·m par, nostre rector.  
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- Aquest poema de comiat comença amb la 
reflexió del poeta d’abandonar el trobar per la 
malenconia que té al recordar el segle d’or (s. 
XII) i el present (s. XIII) amb la destrucció 
d’aquest món que, en pensar en el futur, el fa 
plorar (vv. 5-8). 
 
 
- El poeta està desolat, trist, “sense alegria” 
que, segons ell, es manifesta en les seves 
poesies. Ens diu que encara que continua en 
el trobar, “no diu res ben dit”, per la pèssima 
situació anímica en què es troba, on es retreu 
part de les seves virtuds en una enumeració 
polisindètica que acumula trets antitètics tot 
afegint-hi solemnitat. L’últim vers (v. 16) 
ens remarca que el trobador sap perfectament 
que tot ha estat dit temps enrere, que ha 
arribat als últims dies del trobar.  
- A partir d’aquest moment comença 
l’actitud moralista del trobador sobre la 
situació en la qual es troba el trobar que, 
segons ell, s’ha convertit en un ofici frívol i 
deshonrat (vv. 20-21), és a dir, que ha perdut 
el seu caràcter de puresa i d’honor per 
l’engany del món, que l’ha anorreat.  
 
- Continua ara en aquesta actitud moralista 
explicant la situació històrica que es vivia: la 
pèrdua dels territoris de Terra Santa el 1291, 
a causa de l’orgull i el poder excessiu 
(dualisme), cosa que ha provocat l’adversitat 
de Déu vers ells (vv. 30-32). Aquest és un 
dels trets de la religiositat del trobador.  
 
 
- També es mostra aquesta actitud ja 
comentada en els versos 33-34, en els quals 
correm perill tant per l’abandó de Déu, com 
pels sarraïns, duent a terme una crítica 
contra els cabdills, corruptes, que tot és culpa 
seva (vv. 39-40).  
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c) “L’autre jorn m’anava” 
Aquest poema està format per sis coblas singulars i una tornada de vuit versos. Pel contingut del 
poema, es tracta d’una pastorel·la on cada cobla està composta per catorze versos pentasíl·labs, 
d’art menor, i on la rima és consonant.   
 
 
OCCITÀ MEDIEVAL   CATALÀ     ANÀLISI DEL POEMA 
La primeira pastorella d’En Guiraut Riquier, facha en l’an MCCLX. 
 

 
 
 

                                                      
87 CIRLOT, Juan-Eduardo. Diccionario de símbolos. p. 150.  

Selh que crezem en unitat, 
poder, savieza, bondat, 
done a sas obras lugor, 
don sian mundat peccador. 
 
Dona, Maires de caritat, 
acapta nos per pietat 
de ton filh, nostre redemptor, 
gracia, perdon et amor.       

Aquell que creiem en unitat, 
poder, saviesa i bondat,  
doni a les seves obres llum, 
perquè siguin purificats els pecadors. 
 
Verge, Mare de caritat, 
recapta’ns per pietat 
del teu Fill, nostre redemptor, 
gràcia, perdó i amor. 

 
 
 
 
 

45 
 

- En aquest moment, les tornades són de 
caire totalment religiós, com tot el poema. En 
la primera tornada s’observa una enumeració 
de les virtuds de Déu que, tot i no ser 
anomenat, dóna “llum” a les seves obres, 
metàfora de la inspiració, la certesa i la 
veritat. Posteriorment, l’autor s’encomana a 
la Verge Maria perquè intecedeixi per ells 
davant Déu i els doni la gràcia, element típic 
del caràcter religiós medieval.  
 

- La pastorel·la, com totes les demés, 
comença amb l’aparició del trobador, que 
passeja pel camp (en aquest cas, una 
ribera) dirigit per Amor, element 
personificat, i que de sobte veu una 
“alegra pastora” descrita amb el dualisme 
“bella/agradable” que vigila els anyells 
(símbol de la puresa, innocència, 
mansuetud87). A partir d’aquest moment, 
trobador i pastora comencen una conversa 
entre ells.  
 
 
 
 
- El trobador comença amb fórmules 
típiques d’introducció al diàleg i la 
requereix d’amors, però ella s’hi nega 
començant, així, un joc verbal entre els 
dos personatges. La pastora es manifesta, 
davant del cavaller, com una dama 
esquiva, esquerpa (com ha de ser). A nivell 
formal, els guions i les apòstrofs o 
apel·lacions als dos personatges ens 
indiquen qui parla en cada moment.  
 
 
 
 
 

L’altre dia m’anava 
per una ribera 
solet delectant, 
doncs Amor em conduïa 
de manera 
que pensés en el cant. 
Vaig veure una alegra pastora, 
bella i agradable, 
els seus anyells guardant. 
Em vaig dirigir a ella, 
la vaig tenir cara a cara, 
de manera agradable, 
i em va posar bona cara 
a la primera pregunta. 
 
Doncs li vaig preguntar: 
—Mossa, sou estimada 
i sabeu estimar?— 
Em respongué sense embuts: 
—Senyor, m’he compromès 
amb tota seguretat. 
—Mossa, molt m’agradaria, 
ja que us he trobat,  
si puc agradar-vos. 
—Molt m’heu buscat, 
senyor? Si fos nècia 
podria creure-m’ho.  
—Mossa, no us sembla bé? 
—Senyor, ni ha de semblar-m’ho. 
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L’autre jorn m’anava  5a 
per una ribeira  5b 
soletz delichan,  5c 
qu’Amors me menava  5a 
per aital maneira  5b 
que pesses de chan;  5c 
vi gaya bergeira,  5b 
bell’e plazenteira,  5b 
sos anhels gardan;  5c 
la tengui carreira,  5b 
trobei la fronteira  5b 
a for benestan;  5c 
e fe·m belh semblan  5c 
al primier deman.   5c 
 
Qu’ieu li fi demanda: 
—Toza, fos amada 
ni sabetz amar?— 
Respos mi ses guanda: 
—Senher, autreyada 
mi suy ses duptar. 
—Toza, mot m’agrada 
quar vos ai trobada, 
si·us puesc azautar. 
—Trop m’avetz sercada, 
senher? Si fos fada 
pogra m’o pessar. 
—Toza, ges no·us par? 
—Senher, ni deu far. 
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—Toza de bon aire, 
si voletz la mia 
yeu vuelh vostr’amor. 
—Senher, no·s pot faire: 
vos avetz amia 
et ieu amador. 
—Toza, quon que sia 
ye·us am, don parria 
que·us fos fazedor. 
—Senher, autra via 
prenetz, tal que·us sia 
de profieg major. 
—No la vuelh melhor. 
—Senher, faitz folhor. 
 
—No folley, na toza; 
tan m’es abellida 
qu’Amors m’o cossen. 
—Senher, fort cochoza 
son que fos partida 
d’aquest parlamen. 
—Toza, per ma vida, 
trop es afortida, 
qu’ie·us prec humilmen. 
—Senher, no m’oblida 
tropa for’aunida 
si crezes leumen. 
—Toza, forsa·m sen. 
—Senher, no·us er gen. 
 
—Toza, que que·m diga, 
non ajatz temensa, 
que no·us vuelh aunir. 
—Senher, vostr’amiga 
suy, quar conoyssensa 
vo·n fai abstenir. 
—Toza, quan falhensa 
cug far, per sufrensa 
Belh Deport m’albir. 
—Senher, mot m’agensa 
vostra benvolensa, 
qu’ar vos faitz grazir. 
—Toza, que·us aug dir? 
—Senher, que·us dezir. 
 
—Digatz, toza gaya, 
que·us a fag dir ara 
dig tan plazentier? 
—Senher, on que·m vaya, 
gays chans se perpara 
d’En Guiraut Riquier. 
—Toza, ges encara 
le ditz no·s despara 
de qu’ieu vos enquier. 
—Senher, no·us ampara 
Belhs Deportz, que·us gara, 
de laus esquerrier? 
—Toza, no·m profier. 
—Senher, a·us entier? 

—Mossa de bon llinatge, 
si voleu el meu, 
jo vull vostre amor. 
—Senyor, no es pot fer: 
vos teniu amiga  
i jo enamorat. 
—Mossa, fos el que fos,  
jo us estimo, pel que semblava 
que us seria faedor. 
—Senyor, una altra via 
preneu, que us sigui 
de profit major. 
—No el vull millor. 
—Senyor, feu bogeries. 
 
—No faig bogeries, mossa; 
m’heu agradat tant 
que Amor m’ho aprova. 
—Senyor, molt impacient 
estic perquè sigui acabada 
aquesta conversació. 
—Mossa, per ma vida,  
molt sou tossuda, 
doncs jo us prego humilment. 
—Senyor, no oblido 
que molt em deshonraria 
creure-us lleugerament. 
—Mossa, em sento amb forces. 
—Senyor, això no us serà digne. 
 
—Mossa, digui el digui, 
no tingueu por, 
que no us vull deshonrar. 
—Senyor, [ara] vostra amiga 
sóc, doncs el bon criteri 
us ha fet renunciar-hi. 
—Mossa, quan estic a punt  
de fer un disbarat, per evitar-ho 
en Bell Deport penso. 
—Senyor, em complau 
vostra benevolència, 
doncs ara us feu agradable. 
—Mossa, què us escolto dir? 
—Senyor, que us desitjo. 
 
—Digueu, mossa alegra,  
què us ha mogut dir ara 
paraula tan plaent? 
—Senyor, onsevulga que vagi 
alegres cants s’escolten 
d’en Guiraut Riquier. 
—Mossa, encara 
no es dispara la paraula 
que jo us requereixo. 
—Senyor, és que  no us empara 
Bell Deport, que us guarda,  
de fama sinistra? 
—Mossa, ella no m’ofereix [res]. 
—Senyor, us té íntegre? 

- L’home insisteix en la seva petició, i la dona 
s’hi nega constantment, recorrent per aquest 
fet al tema de l’honor, de la fidelitat (vv. 32-
34), conceptes fonamentals en l’amor cortès. 
Al trobador, no obstant, sembla no importar-
li i se li nota un tarannà d’infidelitat vers la 
seva “amiga”, un altre concepte important 
(vv. 35-38). Igual que en l’anterior estrofa, en 
aquesta i en les següents, els guionets i les 
apòstrofs ens indiquen qui parla. 
 
 
 
 
 
- Tanmateix, aquesta infidelitat és moguda 
per Amor (sentiment personificat), que li 
“obliga”. Per altra banda, la dona es comença 
a impacientar amb la insistència del trobador 
(vv. 46-48).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Finalment, per la rectificació en l’actitud del 
trobador, la pastora accepta el requeriment 
d’amor d’aquest quan sent en boca de l’home 
el senhal de “Belh Deport”, mostrant-s’hi 
amable i favorable als desitjos del trobador al 
saber que es tracta del trobador Guiraut 
Riquier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En aquesta estrofa el mateix autor ens fa 
saber per paraules de la pastora que és 
conegut urbi et orbe, fins i tot al món rural 
(vv. 74-76). Tot i que anteriorment la dama 
havia afirmat que “desitjava” el trobador (v. 
70), aquest mateix amaga sota la metàfora de 
la “paraula”, el desig de l’estimació de la 
pastora cap a ell mateix (vv. 77-79). Després, 
comença el defalliment sentimental del 
trobador, ja que la dama “Belh Deport” (la 
Verge Maria) no li “ofereix res”, i per això 
buscava la pastora. 
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Fig. 27. Miniatura 
medieval de la 

Comtessa de Dia 

 

 
 

4. La comtessa de Dia (final del s. XII o inici del s. XIII) 
 

4.1 Biografia 
La figura de la comtessa de Dia sempre ha portat molts mals de cap als provençalistes. Això es 
deu, sobretot, a la brevíssima Vida de què disposen els estudiosos. Aquesta només es composa 
de tres línies en les que el “biògraf medieval” podria haver posat part de subjectivisme. Aquesta 
situació arriba a tals extrems que es dubta des del mateix nom de la pròpia Comtessa de Dia 
(Beatritz, Isoarda, etc.) fins a l’època en que va desenvolupar la seva carrera literària (finals del 
segle XII o principis del XIII). La Vida diu que fou esposa de Guillem de Peitieu i 
que es va enamorar de Rimbaut d’Aurenga. Aquest problema és perfectament 
explicat per Martí de Riquer: 
 

“Guillermo I de Poitiers, […] con posesiones cerca de Dia [Delfinat] que rigió 
aproximadamente entre 1163 y 1189, estuvo casado con Beatriz. […] Como 
sea que las fechas indicadas abarcan años de producción del famoso trovador 
Rimbaut d’Aurenga […], y se creyó que sólo podía ser éste el citado por el 
biógrafo, pareció evidente que la trobairitz era la esposa de Guillermo I de 
Poitiers […], y de ahí que por muchos provenzalistas fuera llamada Beatriz 
de Dia […]. Tal identificación se ha desechado, aunque en verdad sin 
ningún argumento decisivo.”88 

 
 Totes aquestes dades són molt confuses i la identificació de la 
trobairitz es basa en hipòtesis no segures. Fos com fos, la trobairitz va 
viure o bé a finals del segle XII o bé a principis del segle XIII. S’han 
identificat cinc poesies de la comtessa de Dia, breu antologia, però que li 
dóna un lloc en la poesia universal. Un exemple d’aquesta perfecció es 
troba en el poema “Estat ai en greu cossirier”, on la trobairitz du a 
terme una expressió delicada i nua de la passió femenina: només té el 
desig de tenir l’amant amb ella, en els seus braços, i que ell se senti bé, 
entregant-se a ell.  
 
Aquesta trobairitz s’expressa de manera senzilla, sense moltes 
complicacions, en el més pur trobar leu, però, tanmateix, en una gran correcció poètica. La 
poetessa és una aristòcrata, ja que la imatge que fa de la perfecció femenina i sobre la persona és 
la mateixa que la dels cavallers. D’aquesta manera, la dona també pot al·legar el seu pretz 
(“mèrit”) per demanar de ser estimada. 
 
 
 
 

                                                      
88 Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo II. p. 791. 

—Toza, tot m’afara 
may·N Bertrans m’ampara 
d’Opian l’entier. 
—Senher, mal si gara; 
et iretz vo·n ara, 
don ai cossirier. 
—Toza, sovendier 
aurai est semdier. 

—Mossa, tot m’angoixa 
però en Bertran m’empara 
d’Opian l’íntegre. 
—Senyor, poc es preocupa; 
i vos us anireu ara, 
pel que m’afligeixo. 
—Mossa, sovint 
prendré aquest sender. 

- Finalment, el trobador se’n va, malencònic, 
deixant la pastora seguint “aquest sender”, és a 
dir, la solitud (vv. 91-92). La poesia està 
dedicada a Bertran d’Opian, noble narbonès 
que protegia el trobador (vv. 86-87), dedicació 
que es troba sota la figura d’un hipèrbaton. 

85 
 
 
 
 

90 
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4.1 Vida de la comtessa de Dia 
A continuació es presenta la vida, la biografia, de la comtessa de Dia, d’autor anònim: 
 
“La comtessa de Dia si fo moiller d’En Guillem de Peitieus, bella domna e bona. Et enamoret se 

d’En Rimbaut d’Aurenga, e fez de lui mantas bonas cansos.”89  
 
 

4.2 Selecció de poemes 
 

a) “A chantar m’er de so q’ieu no volria” 
Aquesta cançó en forma epistolar, com una carta o història, està formada per cinc coblas 

singulars amb una tornada de dos versos. Cada una de les estrofes està formada per set versos 
decasíl·labs, d’art major. La rima és consonant en tot el poema excepte l’estrofa primera, on s’hi 
combinen la rima assonant (vv. 1, 2, 3, 4 i 6) i la consonant (vv. 5-7).  
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89 “La comtessa de Dia fou esposa de Guilhem de Peitieu, dama bella i bona. I s’enamorà de Rimbaut d’Aurenga i va compondre 
sobre ell moltes bones cançons.” 

BOUTIÈRE, Jean; CLUZEL, I. -M.; SCHUTZ, A. -H. Biographies des troubadours. Textes provençaux des XIIIe et 
XIVe siècles. p. 445. 

90 “Herois d’una novel·la perduda medieval.” 
DE RIQUER, Martí. Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo II. p. 801. 

A chantar m’er de so q’ieu no volria,    10a 
tant me rancur de lui cui sui amia    10a 
car eu l’am mais que nuilla ren que sia;    10a 
vas lui no·m val merces ni cortesia,    10a 
ni ma beltatz, ni mos pretz, ni mos sens,    10b 
c’atressi·m sui enganad’e trahia     10a 
cum degr’esser, s’ieu fos desavinens.    10b 
 
D’aisso·m conort car anc non fi faillenssa, 
amics, vas vos per nuilla captenenssa, 
anz vos am mais non fetz Seguis Valenssa, 
e platz mi mout qez eu d’amar vos venssa, 
lo mieus amics, car etz lo plus valens; 
mi faitz orguoill en digz et en parvenssa, 
e si etz francs vas totas autras gens. 
 
Meravill me cum vostre cors s’orguoilla, 
amics, vas me, per q’ai razon qe·m duoilla; 
non es ges dreitz c’autr’amors vos mi tuoilla 
per nuilla ren qe·us diga ni·us acuoilla; 
e membre vos cals fo·l comensamens 
de nostr’amor. Ja Dompnidieus non vuoilla  
q’en ma colpa sia·l departimens! 
 
Proesa grans q’el vostre cors s’aizina 
e lo rics pretz q’avetz m’en atayna, 
c’una non sai loindana ni vezina, 
si vol amar, vas vos non si’aclina; 
mas vos, amics, etz ben tant conoisens 
que ben devetz conoisser la plus fina, 
e membre de vos de nostres covinens. 
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- Aquest poema tracta sobre el lament 
d’un amor no correspost en el qual la 
dama, malencònica, es plany de la 
situació amb l’amant, en la qual no li 
val res els seus valors (en enumeració 
anafòrica) i, fins i tot, és traïda, 
sentiment visible en el dualisme 
“enganyada/traïda”  (v. 4-6). 
- La dama ens comenta, amb la dosi de 
tristesa que cobreix aquesta poesia, 
derivada de l’amor passional que sent 
pel cavaller, que ella sempre l’ha 
estimat, però ell es mostra arrogant amb 
ella, a diferència dels demés (vv. 13-14). 
Consegüentment, tot el poema està 
plegat d’apòstrofs a aquest “amic”.  
- La trobairitz no s’explica la situació en 
la qual es troba, ja que l’amor la cega. 
Fins i tot arriba a un punt tal de 
desesperació que demana que no sigui 
culpa seva la separació d’ells dos (v. 
21), tot autoinculpant-se amb una 
exclamació retòrica (vv. 20-21). 
 
- La dama no sap si hi ha una altra dona 
de la qual s’hagi enamorat el cavaller. 
Però, en un moment de racionalitat en 
què l’amor ja comença a passar en segon 
pla (tot i que important), i delimitat per 
la conjunció “però”, ella li fa recordar 
qui és millor, la més “lleial”, una 
mostra d’autoconfiança en si mateixa 
(vv. 26-28).  
 

He de cantar tot el que no voldria, 
tant em planyo d’aquell de qui sóc aimia 
doncs l’estimo més que a cap cosa que sia; 
amb ell no em val gens bondat ni cortesia, 
ni ma beutat, ni mon mèrit, ni mon seny, 
que ell em traeix i sóc enganyada i traïda 
com hauria de ser-ho, si fos esquiva. 
 
Em fa conhort ja que mai vaig fer fallença, 
amic, contra vos en cap comportament, 
ans us estimo més que Seguís na Valensa90, 
i em plau molt que en amar us pugui vèncer 
amic meu, doncs sou el més valent; 
amb mi us mostreu altiu en mot i en tracte, 
i sou francs amb tota l’altra gent. 
 
Em sorprèn que vostre cor s’ompli d’orgull 
amic, amb mi, per que tinc raó per afligir-me; 
no és just que un altre amor a mi us furti, 
per res que us digui ni que us aguanti; 
i recordar us cal aquell començament 
del nostre amor. Nostre Senyor no vulgui 
que culpa meva sigui la nostra separació!  
 
La gran valentia que el vostre cor abriga 
i el ric mèrit que teniu m’inquieten, 
doncs no sé de cap llunyana ni veïna , 
que si vol estimar, a vos no s’inclina; 
però vos, amic, sou prou perspicaç 
que bé deveu conèixer la més lleial, 
i recordeu-vos dels nostres pactes.  
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b) “Ab joi et ab joven m’apais” 
Aquesta cançó està formada per quatre coblas doblas amb una tornada de quatre versos. 

Cada una de les estrofes està formada per vuit versos de diferent nombre de síl·labes: 
heptasíl·labs (vv. 2, 4, 5 i 8) i octosíl·labs (vv. 1, 3, 6 i 7). Tot i això, són d’art menor. Finalment, la 
rima és de tipus derivatius, on s’alternen mots en masculí i en femení per dur a terme la rima. 
Tal i com diu Martí de Riquer, “de todas las poesías de la condesa de Día, ésta es la única en la que no 
se queja del amante”91. Comprovem-ho: 
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91 Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo II. p. 794. 
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- El lament finalitza,  i un cop 
enumerats els seus mèrits en dualismes, 
la dama decideix enviar aquesta cançó 
al seu amant en una apòstrof vers ell (v. 
33) perquè, com a mínim, li digui el 
motiu de la separació, actitud que 
demostra humilitat i honor per part de 
la trobairitz (vv. 33-34). 
- Per acabar, en la tornada, la dama 
apel·la a un missatger perquè transmeti 
una moral i faci reflexionar sobre el 
comportament de les persones (v. 37). 
 

M’han de valer mon mèrit i ma noblesa 
i ma bellesa i més encara el meu fidel cor, 
per això us envio allà on és vostre estatge 
aquesta cançó que em sigui missatger: 
vull saber, mon bell i gentil amic, 
per què em sou tan dur i tan inclement, 
no sé si això es deu a orgull o a mala voluntat. 
 
Però també vull que li diguis, missatger,  
que tant d’orgull ha portat grans mals a molts. 

Valer mi deu mos pretz e mos paratges 
e ma beutatz e plus mos fis coratges, 
per q’ieu vos mand lai on es vostr’estatges 
esta chansson que me sia messatges: 
e voill saber, lo mieus bels amics gens, 
per que vos m’etz tant fers ni tant salvatges, 
non sai si s’es orguoills o mals talens. 
 
Mas aitan plus vuoill li digas, messatges,  
q’en trop d’orguoill ant gran dan maintas gens. 

Ab joi et ab joven m’apais      8a 
     e jois e jovens m’apaia,      7b 
car mos amics es lo plus gais      8a 
     per qu’ieu sui coindet’e gaia;      7b 
     e poise eu li sui veraia      7b 
be·is taing q’el me sia verais,      8a 
c’anc de lui amar no m’estrais      8a 
     ni ai cor que m’en estraia.      7b 
 
Mout mi plai car sai que val mais 
     sel q’ieu plus desir que m’aia, 
e cel que primiers lo m’atrais 
     Dieu prec que gran joi l’atraia; 
     e qui que mal l’en retraia, 
no·l creza, fors so qu’ie·l retrais: 
c’om cuoill maintas vetz los balais 
     ab q’el mezeis se balaia. 
 
E dompna q’en bon pretz s’enten 
     deu ben pausar s’entendenssa 
en un pro cavallier valen, 
     pois ill conois sa valenssa, 
     que l’aus amar a presenssa; 
e dompna, pois am’a presen, 
ja pois li pro ni·ll avinen 
     no·n dirant mas avinenssa. 
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De goig i de joventut em nodreixo 
i goig i joventut em nodreixen, 
ja que el meu amic és el més alegre 
jo sóc gracioseta i alegra; 
i ja que jo li sóc vertadera 
just és que ell em sigui vertader, 
doncs d’estimar-lo mai em vaig apartar 
ni tinc intenció d’apartar-me. 
 
Molt em plau ja que sé que val més 
aquell que tant desitjo que em posseeixi, 
i aquell que primer me’l va atreure 
a Déu prego que gran joia l’atregui; 
i qui algun mal li retregui,  
no el cregui, fora sigui jo qui li retregui: 
doncs a vegades un mateix agafa el fuet 
amb el que es fueteja. 
 
I la dama al bon mèrit afeccionada 
ha de bé posar la seva afecció 
en un noble cavaller valent, 
en tot allò que conegui el seu valor 
ha d’atrevir-se a estimar-lo obertament; 
d’una dama que estima ostensiblement, 
els nobles i els generosos 
no diran més que elogis. 

- La trobairitz, sense cap sentiment 
de tristesa, afirma que va ser fidel al 
seu amant, que no s’hi va apartar, ni 
ho farà (vv. 7-8). Aquesta alegria o 
falta de tristesa s’observa en la 
descripció de la parella on, a base 
d’epítets i paral·lelismes (vv. 1-2), la 
dama es converteix en un reflex del 
seu enamorat (vv. 3-6). 
- La dama en cap moment es queixa 
de l’amant, al contrari, el defensa 
(vv. 12-14), sempre, amb un caràcter 
alegre ja que no es mostra cap 
símptoma que ho desmenteixi: no li 
retreu cap menyspreu ni cap actitud 
negativa. 
 
 
- Aquesta estrofa és una al·lusió i 
exaltació de l’amor obert, sense 
amagar-se, sense prejudicis (v. 21), 
poc corrent durant aquella època a 
causa dels tabús de la societat i 
l’hermetisme característic de l’època 
feudal. Tot i que, segons la dama, el 
dualisme “nobles/generosos” li doni 
elogis per a fer-ho (vv. 23-24), era 
poc corrent en aquella època. 
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c) “Estat ai en greu cossirier” 

Aquesta cançó està formada per tres coblas doblas sense cap tornada. Cada una de les 
estrofes està formada per vuit versos d’octosíl·labs, excepte els versos 5 i 8, que són 
heptasíl·labs. Són, per tant, d’art menor. Finalment, la rima és consonant en tot el poema. Com 
diu Martí de Riquer, constitueix una de les més “apasionadas poesías de amor que hayan sido escritas 
por una mujer”92.  
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92 Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo II. p. 798. 
93 “Amb Floris i Blancaflor comença l'enumeració de parelles d'enamorats cèlebres de la literatura antiga i medieval, que es 
caracteritzen per les dificultats i infelicitats amatòries, o per les funestes conseqüències dels seus amors. Floris i Blancaflor apareixen 
per primera vegada a la narració francesa Floire et Blancheflor: són dos joves predestinats a l'amor des del dia del seu naixement, 
però que es troben obligats a separar-se a causa de les seves oposades religions.” 

http://www.xtec.es/~acarre/vocabu/Floris.htm (agost 2009) 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

35 
 
 

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; 
     prec li que m’aia crezenssa, 
ni hom no·l puosca far crezen 
q’ieu fassa vas lui faillimen, 
     sol non trob en lui faillensa. 
 
     Floris, la vostra valenssa 
saben li pro e li valen, 
per q’ieu vos qier de mantenen, 
     si·us plai, vostra mantenensa. 

Jo he escollit a un, noble i gentil, 
en qui el mèrit es millora i s’embelleix, 
liberal, destre i discret, 
ple de seny i de discreció; 
li prego que em tingui confiança 
i que ningú pugui fer-li creure 
que jo li he faltat, 
doncs en ell no trobo cap falta. 
 
Floris, la vostra valentia 
coneixen els nobles i els valents, 
pel que jo ara us demano, 
si us plau, la vostra protecció. 

- Ara, la dama amb un caràcter del 
tot optimista, sense malenconia, 
defensa i explica l’actitud de l’amant 
en una enumeració de les virtuds 
d’aquest (vv. 27-28). En aquesta 
actitud, diu ella, “no troba cap falta” 
(v. 32), és a dir, que és corresposta. 
 
 
- Finalment, la trobairitz acaba el 
poema amb el senhal de l’enamorat 
(apòstrof o apel·lació a l’amant), a qui 
demana protecció i/o emparament (v. 
35-36).   
 

- El poema és un cançó de lament d’una 
dama afligida per l’abandonament del seu 
amant, component uns versos que 
transmeten la seva pena i situació en què 
viu. Comença explicant que ha estimat 
massa el cavaller en qüestió però, per no 
“donar-li el seu amor”, ha estat traïda, 
cosa que l’angoixa (vv. 5-8). Aquest 
sentiment es dóna amb una bimembració, 
sempre amb un valor totalitzador (vv.6-8). 
- Aquesta estrofa és d’una transparència i 
puresa excepcional. Explica que ella 
estaria feliç només en tenir l’amant entre 
els seus braços i que ell se sentís bé (vv. 9-
12), ja que està profundament enamorada 
del cavaller (vv. 15-16). En aquesta 
entrega es mostra una enumeració 
d’elements amb un valor totalitzador 
d’ella mateixa vers l’amant. 
- A continuació, la dama apel·la a l’amant 
(apòstrof); el desig d’ella es manifesta en 
una exclamació retòrica, per tal 
d’emfatitzar el seu desig (vv. 19-20). 
Finalment, li confessa “in extremis”, ja 
derrotada pel dolor que l’assetja, que li 
hagués agradat tenir aquest cavaller en 
lloc del marit, la més gran mostra d’amor 
que es pot dur a terme (vv. 21-22). 
 

8a 
8b 
8b 
8a 
7c 
8d 
8d 
7c 
 
 
 

Estat ai en greu cossirier                 
per un cavallier q’ai agut,       
e voill sia totz temps saubut 
cu meu 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. 
 
Ben volria mon cavallier 
tener un ser e 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. 
 
Bels amics, avinens e bos, 
cora·us tenrai e mon poder? 
e que jagues ab vos un ser 
e qe·us des un bais amoros! 
     Sapchatz, gran talan n’auria 
qe·us tengues en luoc de marit, 
ab so que m’aguessetz plevit 
     de far tot so qu’eu volria. 
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He estat en greu aflicció 
per un cavaller que he tingut, 
i vull que sigui sempre sabut 
que l’he estimat excessivament; 
ara veig que sóc traïda 
perquè no li vaig donar el meu amor,  
per això he estat en gran angoixa 
en el llit i quan estic vestida. 
 
Bé voldria mon cavaller 
tenir una nit en els meus braços nu, 
i que ell es tingués per sortós 
només que jo li fes de coixí; 
doncs estic més enamorada 
que Floris ho estigué de Blancaflor93: 
li entrego mon cor i el meu amor 
mon seny, els meus ulls i ma vida. 
 
Bell amic, amable i bo, 
quan us tindré en el meu poder? 
I que pogués dormir amb vos una nit 
i donar-vos un petó amorós! 
Sapigueu que gran desig tindria 
de tenir-vos en el lloc del marit,  
per tal que m’haguéssiu jurat 
fer tot el que jo volgués.   
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Fig. 28. Miniatura medieval 
de Na Castelloza 

 

5. Na Castelloza (primera meitat del s. XIII) 
 

5.1 Biografia 
Poc se sap de Castelloza ja que tot el que es pot esbrinar sobre la seva 

personalitat es troba en la seva breu vida. Se suposa que va néixer cap el 1200 i 
que, segons la razo, fou esposa del Turc de Mairona i estimà a Arman de 
Breon, de qui no se’n sap res. La producció literària de 
Castelloza es pot situar a començaments del segle XIII.  

 
Aquesta està composta per tres composicions d’autoria segura. 

És, després de la comtessa de Dia (cinc poemes), la trobairitz amb una obra 
més extensa conservada. Pel fet de ser Castelloza una dona casada incrementa 
o aguditza encara més les característiques de l’amor cortès però, 
en aquest cas, invertint els papers, id est, la dama passa a ser la subordinada, 
els sentiments de la qual depenent exclusivament i totalment del seu 
enamorat o del cavaller a qui estima.  

 
En la poesia “Amics, s’ie·us troben avinen”, Castelloza es 

mostra com a vassalla de l’enamorat, dirigint-se com a tal, 
quan en la resta de composicions literàries o poètiques 
trobadoresques la dama és el “senyor” i el trobador és el “vassall”. L’estil de Castelloza és, 
segons Martí de Riquer: 

 
“fácil y sencillísimo, ya que su voluntad de ser humilde y sincera no busca ni el más perqueño artificio, e 
incluso se resiste de cierta inhabilidad, superada por su pasión y su constante dolor.”94 

 
Una altra experta en trobadors, en aquest cas de trobairitz, Marirì Martinengo, afirma a 

Las trovadoras. Poetisas del amor cortés que: 
  

“Castelloza se encuentra, sin duda, entra las más grandes trobairitz por el sentido de libertad que anima su 
poesía, por la pasión con que la mujer ama y se desespera; no idealiza el amor que canta sino que lo expresa 
en tonos realistas y concretos.”95 

 
 

5.2 Vida de Na Castelloza 
A continuació es presenta la vida, la biografia de Na Castelloza, d’un joglar d’autor 

anònim: 
 
“Na Castelloza si fo d’Alvergne, gentils domna, moillier del Turc de Mairona. Et ama N’Arman 

de Breon e fez de lui sas cansos. Et era domna mout gaia e mout enseingnada e mout bella. Et aqui son 
escriptas de las soas cansos.”96  
 
 

 
                                                      
94 Los trovadores. Historia literaria y textos. Tomo III. p. 1326. 
95 p. 89. 
96 “Castelloza fou d’Alvèrnia, gentil dama, esposa del Turc de Mairona. I estimà a Arman de Breon i féu les seves cançons sobre ell. 
I era dama molt alegre, molt instruïda i molt bella. I aquí estan escrites les seves cançons.” 

BOUTIÈRE, Jean; CLUZEL, I. -M.; SCHUTZ, A. -H. Biographies des troubadours. Textes provençaux des XIIIe et 
XIVe siècles. p. 333. 
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5.3 Selecció de poemes 
 

a) “Amics, s’ie·us trobes avinen” 
Aquesta cançó està formada per sis coblas unissonans, en aquest cas, sense cap tornada. 

Cada una de les estrofes està formada per vuit versos decasíl·labs, excepte el primer, que és 
octosíl·lab, és a dir, d’art major i menor. La rima és consonant. 
 
OCCITÀ MEDIEVAL       CATALÀ                  ANÀLISI DEL POEMA 

8a 
10B 
10C 
10D 
10E 
10E 
10F 
10F 
 
 
 

- La dama manifesta el desgrat cap a 
l’actitud d’hipocresia de l’amant 
mitjançant les enumeracions 
antitètiques cortès, humil, sincer i  
dolent, fals, vil. Però ella, símbol de 
la humilitat, a diferència del cavaller, 
intenta mitjançant cançons tapar 
aquest tarannà del cavaller (vv. 5-6). 
 
- La dona diu que no l’estimarà 
(dualisme “cor/fe”) si no canvia 
d’actitud vers ella i li mostrarà els 
sentiments duals “fals/enganyós”, 
però no ho farà perquè després no li 
retregui, doncs és humil i bona (vv. 
13-14).  
 
 
- En aquesta estrofa es veu clarament 
que és la dama qui du a terme el 
festeig (v. 19). És, a més, una actitud 
rebel vers la realitat, però li és igual 
ja que qui ho diu no sap jutjar (v. 
21). Per donar èmfasi i/o 
redundància a aquesta actitud la 
trobairitz empra una anàfora de la 
partícula “que”. 
- La dama s’enalteix a si mateixa 
dient que ningú sap com ella com 
s’ha d’estimar (v. 27), però també 
diu al cavaller que ell no és el 
mateix, que ha canviat. Tot i això, 
afirma que gràcies a les paraules d’ell 
el seu cor “s’omple de felicitat”      
(v. 32): s’humilia.  
 
- La dama afirma que no estima 
ningú més que al seu cavaller (v. 
33), que és la seva alegria, el seu goig 
quan pitjor es sent (dualisme 
“pena/torbament”), a diferència dels 
demés, que no els interessa (vv. 39-
40). 
- No obstant les bones paraules de la 
dama, davant l’actitud hostil de 
l’amant, aquesta explica que ha 
buscat en l’antítesi “bé/mal”, de 
totes les maneres possibles, el cor de 
l’amant però no l’ha trobat. La pobra 
dama afirma que si el cavaller 
continua així, ella morirà del dolor 
d’amor (v. 45) però que ell cometrà 
un pecat i serà blasmat, un destí 
equitatiu per ambdós (vv. 46-48). 
 

Amic, si us trobés cortès, 
humil i sincer i de bona mercè, 
bé us amaria, però ara recordo 
que us trobo cap a mi dolent, fals i vil; 
i faig cançons per tal de fer augmentar 
vostre bon mèrit, doncs no puc suportar 
no fer-vos de tots lloar, 
per més que em feu mal i em feu enfadar. 
 
Mai us tindré per valent 
ni us estimaré de bon cor i de fe, 
fins que vegi si mai valdrà res, 
mostrar-vos cor fals i enganyós: 
no ho faré, car no vull que pugueu dir 
que us he volgut mai enganyar 
o que tingueu després qualsevol raó, 
si cap a vos jo cometés algun error. 
 
Jo sé bé que així em plau, 
mentre tots diuen que és molt inadequat, 
que una dama festegi a un cavaller 
ni que el tingui sempre en tan alt respecte: 
però qui ho diu no sap en absolut jutjar, 
que vull provar, abans de deixar-me morir, 
que de les súpliques trec un gran profit, 
quan prego a qui em causa turment. 
 
És molt insensat qui em reprèn  
per amar-vos, ja que tant em plau, 
i qui ho fa no sap com jo; 
ni us veig ara en absolut com us vaig veure, 
quan em vau dir que no m’engoixés, 
ja que en qualsevol moment podria ocórrer 
que tornés a sentir alegria: 
sols amb els mots, mon cor s’omple de goig. 
 
Cap altre amor m’interessa en absolut 
i sapigueu bé que mai l’alegria em sosté 
llevat que la vostra que m’alegra i em revifa 
quanta més pena i torbament sento; 
i em disposo ara a alegrar-me i gaudir 
de vos, amic, que no puc canviar; 
ni tinc alegria ni espero consol 
llevat d’aquell que sentiré dormint. 
 
Ara ja no sé què esperar, 
perquè he buscat amb el bé i amb el mal 
vostre dur cor, del que el meu no es cansa; 
i no us ho confio, que jo mateixa os ho dic: 
jo moriré, si no voleu fer-me feliç 
amb alguna alegria, i si em deixeu morir, 
cometreu un pecat; jo seré malmesa 
i vos sereu vilment blasmat. 

Amics, s’ie·us trobes avinen, 
humil e franc e de bona merce, 
be·us amera, quan era m’en sove 
que·us trob vas mi mal e fellon e tric; 
e fauc chanssons per tal qu’ieu fass’auzir 
vostre bon pretz, don ieu non puosc sofrir 
que no·us fassa lauzar a tota gen, 
on plus mi faitz mal et adiramen. 
 
Jamais no·us tenrai per valen 
ni·us amarai de bon cor e de fe, 
tro que veirai, si ja·m volria re, 
si·us mostrava cor fellon ni enic: 
non farai ja, car non vuoill poscatz dir 
qu’ieu anc vas vos agues cor de faillir, 
qu’auriatz pois qualque razonamen, 
s’ieu fazia vas vos nuill faillimen. 
 
Ieu sai ben qu’a mi estai gen, 
si bei·s dizon tuich que mout descove 
que dompna prei a cavallier de se 
ni que·l teigna totz temps tan lonc prezic: 
mas cel qu’o ditz non sap ges ben chausir, 
qu’ieu vuoill proar enans que·m lais morir, 
qu’el preiar ai un gran revenimen 
quan prec cellui don ai greu pessamen. 
 
Assatz es fols qui m’en repren 
de vos amar, pois tan gen mi cove, 
e cel qu’o ditz no sap cum s’es de me;  
ni no·us vei ges aras si cum vos vic, 
quan me dissetz que non agues cossir, 
que calqu’ora poiri’endevenir 
que n’auria enqueras jauzimen: 
de sol lo dich n’ai ieu lo cor jauzen. 
 
Tot’autr’amor teing a nïen, 
e sapchatz ben que mais jois no·m soste 
mas lo vostre que m’alegr’e·m reve 
on mais en sent d’afan e de destric; 
e·m cuig ades elgrar e jauzir 
de vos, amics, qu’ieu non puosc convertir, 
ni joi non ai, ni socors non aten 
mas sol aitan quan n’aurai en dormen. 
 
Oimais non sai, que·us mi presen, 
que cercat ai et ab mal et ab be 
vostre dur cor, don lo mieus noi·s recre; 
e no·us o man, qu’ieu mezeissa·us o dic  
que morai me, si no·m voletz jauzir 
de qualque joi, e si·m laissatz morir, 
faretz peccat, e serai n’en tormen, 
e seretz ne blasmatz vilanamen.   
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b) “Ja de chantar non degr’aver talan” 
Aquesta cançó està formada per sis coblas unissonans amb dues tornadas de quatre versos 

cadascuna. Cada una de les estrofes està formada per nou versos de diferent nombre de 
síl·labes: tetrasíl·labs (vv. 2 i 4), hexasíl·labs (vv. 3, 5, 6, 7, 8, 9) i decasíl·labs (v. 1), és a dir, d’art 
major i menor. La rima és consonant en tot el poema excepte els versos 6, 7 i 8 de cadascuna, 
que rimen en assonància. Es tracta d’una mala canso sense esperança en què “la trobairitz se 
humilla con sus súplicas e incluso manifiesta que su enamorado quiere a una dama de mayor rango que 
ella”97. 
 
OCCITÀ MEDIEVAL   CATALÀ             ANÀLISI DEL POEMA 

 
 
 

                                                      
97 DE RIQUER, Martí. Los trovadores. Historia literaria y textos. p. 1328. 
98 Mudadís, inconstant. 
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- Aquesta és una cançó sense esperança 
per part de la trobairitz, l’anomenat 
amor de lonh, és a dir, a l’amor per un 
cavaller llunyà, frívol. En aquesta 
primera estrofa comença el lament per 
tal d’explicar-se més tard. No obstant, 
ja ens comenta que la dama s’ha 
entregat a l’amant i s’ha equivocat en  
fer-ho (vv. 6-7) doncs li ha provocat 
“plor i ploralla” (dualisme) i el 
dualisme totalitzador “mon cor/a mi”. 
- La dama suplica a l’amant (apel·lació o 
apòstrof), si més no, un rostre amable, 
un gest agradable per tal de no morir; el 
resultat final d’un amor trencat, 
desesperant, derivat de la falta d’amor 
per part de l’home (vv. 15-16), en 
contraposició o antítesi de l’entrega 
total per part de la dona (v. 17).  
 
- En aquesta estrofa la dama s’humilia 
davant del cavaller quan aquesta li diu 
al cavaller que li “convé” una dama de 
més rang social (vv. 26-27), 
desprestigiant la seva persona i la seva 
noblesa interior. Tanmateix, per ella ha 
estat un “honor” tenir l’amor, una 
antítesi quasi paradoxal. 
 
 
- La dama reconeix que tot i que va 
estar sotmesa al cavaller (v. 28), no va 
trobar-ne un de millor, una altra mostra 
d’humiliació vers ella mateixa. A 
continuació apel·la a l’amant i li diu  
que li ha “tornat el fre”, és a dir, que 
s’acaba l’amor en ella, i que “ni la joia 
la sosté”, sentiment antitètic al dolor 
que sent per l’actitud del cavaller. Està 
derrotada per l’actitud de l’amant i la 
seva frivolitat.  

10A 
4a 
6b 
4b 
6c 
6d 
6d 
6d 
6c 
 
 

No hauria de tenir ganes de cantar, 
ja que quant més canto 
pitjor em va amb l’amor, 
doncs plor i ploralla  
fan en mi la seva estada; 
perquè en mala mercè 
he posat mon cor i a mi, 
i si no em reté aviat, 
massa hauré esperat en va. 
 
Ai!, bell amic, si més no un rostre amable 
poseu-me abans 
que mori de dolor, 
que els enamorats 
us tenen per salvatge 
perquè no m’arriba cap joia  
de vos bé que no em penedeixo 
d’amar-vos amb bona fe 
sempre sense cor voluble98.  
 
Amb vos ja no tindré cor truà 
ni ple d’engany, 
encara que segons vos el tingui pitjor, 
doncs com un gran honor 
el considero en la meva ànima; 
ans quan recordo 
del ric mèrit que us manté, 
i sé que us convé 
una dama de més alt llinatge. 
 
Des que us vaig veure, fui al vostre mandat, 
i a desgrat de tot, 
amic, no en vaig trobar un millor que vos; 
que suplicant 
no m’envieu ni missatger 
[dient-me] que ja heu tornat el fre cap a mi; 
amic, no féu res, 
ja que la joia no em sosté, 
per poc enrabio de dolor. 

Ja de chantar non degr’aver talan, 
                 quar on mais chan 
          e pieitz me vai d’amor, 
                 que plaing e plor 
          fan en mi lor estatge; 
          car en mala merce 
          ai mes mon cor e me, 
          e s’en breu no·m rete, 
          trop ai faich lonc badatge. 
 
Ai! bels amics, sivals un bel semblan 
                 mi faitz enan 
          qu’ieu moira de dolor, 
                 que·l amador 
          vos tenon per salvatge 
          car joia non m’ave 
          de vos don no·m recre 
          d’amar per bona fe 
          totztemps ses cors volatge. 
 
Mas ja vas vos non aurai cor truan 
                 ni plen d’engan, 
          sitot vos n’ai pejor, 
                 qu’a gran honor 
          m’o teing en mon coratge; 
          ans pens, quan mi sove 
          del ric pretz que·us mante, 
          e sai ben que·us cove 
          dompna d’aussor paratge. 
 
Despois vos vi, fui al vostre coman, 
                 et anc per tan, 
          amics, no·us n’aic meillor; 
                 que prejador 
          no·m mandetz ni messatge, 
          que ja·m viretz lo fre; 
          amics, non fassatz re, 
          car jois non mi soste, 
          a pauc de dol non ratge. 
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6. Maria de Ventadorn (…1165-1221…) 
 

6.1 Biografia 
Nascuda capa el 1165, Maria de Ventadorn personifica la senyora occitana: era la dama 

noble, generosa i culta de la cort. Tal i com diu la razo, nasqué al Llemosí. Més tard, 
cap el 1183, el matrimoni amb Eble V de Ventadorn la situà al centre de la cort de 
la ciutat, una de les més famoses, des de feia temps, per l’hospitalitat que 
oferia als trobadors i trobairitz. Ella mateixa va ser durant un temps 
patrona de molts trobadors, com ara Gaucelm Faidit i Gui 
d’Ussel.  

 
Maria de Ventadorn apareix per última vegada 

el 1221, encara que podria haver viscut més temps. Se sap 
molt poc de la seva vida, però la razo ens la mostra com 
una perfecte protectora de literats. Cal dir que, per la societat 
masclista típicament feudal (tot i la societat “liberal” 
occitana; veure El paper de la dona a Occitània p. 4) amb més de 
quaranta anys, o potser més de cinquanta, Maria de Ventadorn 
encara estava sota la tutela dels homes, i no tenia status legal propi. 
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- El tema de la humiliació torna a 
aparèixer amb més complexitat: ens 
comenta que va tenir el “guant”, 
metàfora de la peça d’amor robada que, 
apel·lant al cavaller, és tornat cap a 
“aquella que el reté” ja que, segons la 
dama, aquesta no té suficient “poder”, 
és a dir, llinatge, com per a poder tenir-
lo (v. 45). 
- En aquesta estrofa se’ns presenta la 
darrera humiliació de la pròpia dama i 
de els dones en general. La trobairitz 
ens diu que en les relacions d’amor 
sempre demanen més els homes (vv. 47-
48) i, en canvi, les dones han d’estimar i 
pregar que l’home sigui noble i valent 
(dualisme). Cal recordar que aquest 
sentiment ve derivat de la desesperança 
que l’envaeix.  
 
- A partir de les dues tornades que 
segueixen, s’observen dues 
característiques típiques de la poesia 
trobadoresca. En la primera, la dama 
envia la cançó a Na Millor en una 
apòstrof, senhal de la dama confident, 
on li explica la situació. En la segona, el 
senhal és Bell Nom, l’amor de la 
trobairitz, i a qui sempre estimarà, 
malgrat tot (la dama prefereix estimar 
malgrat el dolor que sent, tòpic de 
l’amor cortès). 
 

Si prou hi hagués, us recordaria cantant 
que vaig tenir el guant, 
que vaig robar amb gran temor; 
després vaig tenir por 
que tinguéssiu dolor 
amb aquella que us reté, 
amic, pel qual de seguida  
el vaig retornar, doncs crec 
que no tinc poder [per a tenir-lo]. 
 
Sé que els cavallers actuen en llur mal 
perquè preguen a les 
dones més que elles a ells, 
que una altra riquesa 
no tenen ni senyoria; 
doncs quan una dama es decideix 
d’estimar, ha de pregar 
al cavaller si en ell veu 
noblesa i valentia. 
 
Senyora Na Millor, sempre 
estimo allò d’on em prové dolor, 
ja que aquell que mèrit manté 
té amb mi cor voluble. 
 
Bell Nom, no desisteixo 
d’estimar-vos per sempre, 
perquè visc amb bona fe,  
bondat i ferm cor. 

Si pro i agues, be·us membri’en chantan 
                 qu’aic vostre gan 
          qu’enblei ab gran temor; 
                 pois aic paor 
          que i aguessetz dampnatge 
          d’aicella que·us rete, 
          amics, per qu’ieu desse 
          lo tornei, car ben cre 
          qu’ieu non ai poderatge. 
 
Dels cavalliers conosc que i fan lor dan 
                 quar ja prejan 
          dompnas plus qu’ellas lor, 
                 qu’autra ricor 
          no·i an ni seignoratge; 
          que pois dompna s’ave 
          d’amar, prejar deu be 
          cavallier, s’en lui ve 
          proez’e vassalatge. 
 
          Dompna Na Mieils, ancse 
          am so don mals mi ve, 
          car cel qui pretz mante 
          a vas mi cor volatge. 
 
          Bels Noms, ges no·m recre 
          de vos amar jasse, 
          car viu en bona fe, 
          bontatz e ferm coratge.     
  

Fig. 29. Miniatura medieval 
de Gui d’Ussel 
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El partimen de Maria de Ventadorn amb Gui d’Ussel és l’únic poema que es conserva 
d’aquesta trobairitz. En aquesta obra, tal i com explica Marirì Martinengo: 

 
“se debate la cuestión de los derechos y deberes respectivos de los enamorados, hombre y mujer, dentro del 
vínculo amoroso, sobre la igualdad o desigualdad de comportamiento entre hombre y mujer”99 
 

6.2 Selecció de poemes 
 

a) “Gui d’Ussel, be·m pesa de vos” 
Aquest poema està format per sis coblas unissonans, sense cap tornada. Cada una de les 

estrofes està formada per vuit versos octosíl·labs (vv. 1, 2, 3 i 4) i decasíl·labs (vv. 5, 6, 7 i 8) és a 
dir, d’art major i menor. La rima és consonant en tot el poema. Es tracta d’un partimen, una 
variant de la tenso o diàleg entre trobadors essent cada estrofa el parlament d’un dels 
personatges (Gui d’Ussel i Na Maria) i indicant l’apòstrof qui parla. El poema anava 
acompanyat d’una razo del manuscrit H (el manuscrit on es va trobar el poema de la trobairitz) 
que l’introduïa, és a dir, el perquè de la creació del poema i, com era normal en aquella època, 
d’autoria anònima: 

 
“Ben avetz auzit de ma dompna Maria de Ventedorn com ella fo la plus preziada dompna qe anc fos en 

Lemozin, et aquella qe plus fetz de be e plus se gardet de mal. E totas vetz l’ajudet sos senz, e follors no·ill fetz far 
follia. Et onret la Deus de bel plazen cors avinen, ses maestria. En Guis d’Uisels si avia perduda sa dompna, si com 
vos avetz ausit en la soa canson que dis:  
 
Si be·m partetz, mala dompna, de vos; 

 
don el vivia en gran dolor et en gran tristessa. Et avia lonc temps q’el no avia chantat ni trobat; don totas las bonas 
dompnas d’aquella encontrada n’eron fort dolentas, e ma dompna Maria plus qe totas, per so q’En Guis d’Uisels la 
lauzava en totas sas cansos. E·l coms de la Marcha, lo calz era apellatz N’Ucs lo Brus, si era sos cavalliers, et ella 
l’avia fait tant d’onor e d’amor com dompna pot far a cavalier. Et, un dia, el dompnejava com ella, e si agron una 
tenson entre lor: qe·l coms de la Marcha dizia qe totz fis amaire, pois que sa dompna li dona s’amor ni·l pren per 
cavalier ni per amic, tant com el es leials ni fis vas ella, deu aver aitan de seignoria en ella de comandamen com ella de 
lui; e ma dompna Maria defendia qe l’amics no devia aver en ella seignoria ni comandamen. En Guis d’Uisels si era 
en la cort de ma dompna Maria; et ella, per far lo tornar en cansos et en solatz, si fetz una cobla en la cal li mandet si 
se covenia qe l’amics ages aitant de seignoria en la soa dompna Maria si l’escomes de tenson e dis enaissi:  
 
Gui d’Uisel, be·m pesa de vos.”100 

                                                      
99 Las trovadoras. Poetisas del amor cortés. p. 69. 
100 “Bé heu sentit que madona Maria de Ventadorn fou la dama més preuada que mai no tingué el Llemosí, i la que va fer més bé i es 
va guardar més del mal. I sempre la va ajudar el seu seny i la follia mai no li féu fer bogeries. I Déu la va honrar amb un cos bell, 
plaent i agradós sense artifici. En Gui d’Ussel havia perdut la seva dama, com heu sentit en la seva cançó que diu: 
 
Encara que m’allunyeu, mala dama de vós; 
 
per la qual cosa ell vivia en gran dolor i en gran tristesa. I feia molt de temps que no havia cantat ni trobat i per això totes les bones 
dames d’aquella contrada estaven molt tristes i madona Maria més que les altres perquè Gui d’Ussel la lloava en totes les seves 
cançons. I el comte de la Marca, que es deia n’Hug el Bru, era el seu cavaller i ella li havia donat tot l’honor i l’amor que una dama 
pot donar a un cavaller. I un dia ell la festejava i van tenir una tensó entre ells: que el comte de la Marca deia que un fidel enamorat, 
quan la dona li dóna el seu amor i el pren com a cavaller i com a amic, mentre és lleial i fidel amb ella, cal que tingui tanta senyoria i 
comandament sobre ella com ella sobre ell; i madona Maria defensava que l’amic no havia de tenir ni senyoratge ni comandament 
sobre ella. En Gui d’Ussel era a la cort de madona Maria; i ella per fer-lo tornar a les seves cançons i solaços, va fer una cobla amb la 
qual li demanava si era convenient que l’amic tingués senyoria sobre la seva dama com la dama sobre ell. I d’aquesta manera 
madona Maria el desafià en una tenso que diu així: 
 
Gui d’Ussel, em lamento de vós.” 

BOUTIÈRE, Jean; CLUZEL, I. -M.; SCHUTZ, A. -H. Biographies des troubadours. Textes provençaux des XIIIe et 
XIVe siècles. pp. 212-213. 
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OCCITÀ MEDIEVAL       CATALÀ                  ANÀLISI DEL POEMA 

 
 
 
 

- Segons ens diu la razo, per culpa de la 
mort de la dona de Gui d’Ussel, aquest 
havia deixat de cantar, de manera que 
Maria li va proposar aquesta tensó en 
què s’hi debat si la dama pot actuar 
igual que l’home en termes d’amor (vv. 
5-7). 
 
 
- Gui, dolorit per la mort de l’esposa, 
respon que tant amant com estimada 
s’han de comportar per igual, sense ser 
un superior de l’altre, tot i que l’amor 
cortès es basava en una fortíssima 
jerarquització social constant en tots els 
àmbits.  
 
 
- Maria contesta que l’home ha de 
tractar, en el dualisme 
“precs/demandes”, per igual a una 
“amiga” o amant que a una dama, però 
la dona, en canvi, ha de diferenciar 
l’”amic” del senyor, doncs l’amant és 
qui desitja la dama, i aquesta és qui ha 
de triar el cavaller, doncs és qui porta 
les regnes del festeig. 
- A aquesta afirmació de Maria, Gui 
afirma que si la dama estima més que 
l’home, aquesta ho ha de demostrar i, si 
té “sentiments falsos i enganyosos”, els 
ha de dissimular. Aquesta darrera 
oració podria donar un toc de frivolitat o 
deshumanització a l’amor cortès, on 
s’esborraria qualsevol defecte en la 
virtud de les persones a través de la 
idealització.  
- Continua Maria el debat comentant 
que l’amant, per obtenir l’amor de la 
dama, s’ha d’agenollar i pregar per tal 
que la dona l’accepti, és a dir, com si fos 
nomenat cavaller pel “senyor” (en 
aquest cas, la dama), un altre dels tòpics 
de la cortesia. El final de l’estrofa afirma 
que és inconfusible que siguin iguals i 
no siguin iguals, és a dir, la paradoxa 
del servidor.  
- En sentir la resposta de la dama, Gui, 
enfurismat, critica de vergonyosa la 
contestació de Maria i planteja dues 
opcions de lliure tria a la trobairitz 
sobre el tema plantejat a l’inici: que o bé 
l’amant estimi més a la dona que a 
l’inrevés, o que els dos estimin d’igual 
manera (vv. 46-47). El vers final és 
molt important, doncs actua de 
conclusió del debat. 
 

 8a 
 8b 
 8b 
 8a 
 10C 
 10C 
 10D 
 10D 
 
 
 

Gui d’Ussel, em lamento de vos 
perquè heu deixat de cantar, 
i ja que us hi vull fer tornar, 
perquè sabeu d’aquestes raons, 
vull que em digueu si deu actuar igualment 
dama per amant, quan l’estima francament, 
com ell per ella pel que fa a l’amor, 
segons la llei que vincula als amants. 
 
Senyora Na Maria, tensons 
i qualsevol cant volia deixar, 
però ara no puc estar 
en no contestar la vostra demanda; 
i contesto sobre la dama breument: 
que pel seu amant deu procedir igualment 
com ell per ella actua sense importar el rang, 
que en dos amics, no ha d’haver superior. 
 
Gui, tot allò del que és desitjós 
l’amant ha de demanar per pietat, 
i la dama li ha d’oferir, 
però ha d’esperar l’ocasió; 
l’amant ha de fer precs i demandes 
igual per a una amiga que a una dama, 
i la dama ha d’honorar el seu amant 
com a un amic, mes no com a senyor. 
 
Senyora, aquí pensen entre nosaltres  
que, així com la dama vol estimar, 
igualment ha d’honorar l’amant, 
ja que estan igualment enamorats; 
i si succeeix que ella l’estima més, 
en fets i en paraules ho ha de demostrar, 
i si té sentiments falsos i enganyosos, 
amb bons mètodes deu dissimular sa follia. 
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Gui d’Ussel, be·m pesa de vos 
car vos etz laissatz de chantar, 
e car vos i volgra tornar, 
per que sabetz d’aitals razos, 
vuoill que·m digatz, si deu far egalmen 
dompna per drut, can lo quier francamen, 
cum el per lieis tot cant taing ad amor 
segon los dreitz que tenon l’amador. 
 
Dompna na Maria, tenssos 
e tot chant cuiava laissar, 
mas aoras non puosc estar 
qu’ieu non chant als vostres somos; 
e respon vos de la dompna breumen 
que per son drut deu far comunalmen 
cum el per lieis ses garda de ricor: 
qu’en dos amics non deu aver maior. 
 
Gui, tot so don es cobeitos 
deu drutz ab merce demandar, 
e dompna deu l’o autreiar, 
mas ben deu esgardar sazos; 
e·l drutz deu far precs e comandamen 
cum per amig’e per dompn’eissamen, 
e dompna deu a son drut far honor 
cum ad amic, mas non cum a seignor. 
 
Dompna, sai dizon de mest nos 
que, pois que dompna vol amar, 
egalmen deu son drut onrar, 
pois egalmen son amoros; 
e s’esdeven que l’am plus finamen, 
e·l faich e·l dich en deu far aparen, 
e si ell’a fals cor ni trichador, 
ab bel semblan deu cobrir sa follor. 
 
Gui d’Uissel, ges d’aitals razos 
non son li drut al comenssar, 
anz ditz chascus, can vol preiar, 
mans jointas e de genolhos: 
“dompna, voillatz que·us serva francamen 
cum lo vostr’om”, et ell’enaissi·l pren; 
ieu lo jutge per dreich a trahitor, 
si·s rend pariers ei·s det per servidor. 
 
Dompna, so es plaich vergoignos, 
ad ops de dompn’a razonar, 
que cellui non teigna per par 
ab cui a faich un cor de dos, 
o vos diretz, e no·us estara gen, 
que·l drutz la deu amar plus leialmen, 
o vos diretz qu’il son par entre lor, 
pois ren no·lh deu drutz mas quant per amor. 
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Gui d’Ussel, cap d’aquestes raons 
no són els amants al principi, 
ans cadascú, quan vol pregar [a la dama], 
[amb] les mans juntes i de genolls [diu]: 
“Senyora, deixeu que us serveixi francament 
com el vostre vassall”, i ella així li accepta; 
jo el jutjo per dret a traïdor, 
si es ret com igual i s’ofereix com servidor. 
 
Senyora, és una opinió vergonyosa,  
per ser defensada per una dama, 
que aquell no el consideri com igual 
amb qui ha fet un cor de dos; 
o bé dieu, i això no us honora, 
que l’amant l’ha d’estimar més lleialment, 
o bé dieu que són iguals entre ells, 
doncs res no deu l’amant si no és d’amor. 
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Fig. 30. 
Miniatura 

ornamental 
 

7. Conclusions dels poemes 
Després de fer l’estudi dels quinze pomes dels diferents trobadors 
i trobairitz és moment de fer una aturada i intentar extreure’n unes 
conclusions.  
 

e primer hom es basarà en el contingut dels poemes. Tot i la manca de poesies 
(el nombre és reduït), els temes són bastant extensos però, tenint en compte la 
història literària trobadoresca del segle XIII, es pot comprovar que els temes 

que s’hi tracten es podrien resumir, bàsicament, en l’amor per una banda, i la 
crítica o sàtira per una altra. La tria dels poemes, doncs, respon a aquesta 
varietat. En l’amor trobem diferents punts de vista: un amor ple fins a l’alba 

(“Gaita be, gaiteta del chastel”) o el desig que arribi la nit per a l’amor (la serena “Ad un fin 
aman fon datz”); una petició d’amors (la pastorel·la “L’autre jorn m’anava”), l’amor de 

lluny (la mala canso “Ja de chantar no degr’aver talan”) o el diàleg entre trobadors sobre 
temes d’amor (tensó “Gui d’Ussel, be·m pesa de vos”). Però, no obstant, un dels temes més 

recurrents en la poesia d’amor és l’amor no correspost: el trobem a Na Castelloza (“Amics, s’ie·us 
trobes avinen”), Rimbaut de Vaqueiras (“Eras quan vey verdeyar” i “Kalenda maia”) o en tota la 
poesia de la comtessa de Dia. Tòpics com l’amor de lonh, la malenconia, la tristesa, el plor, la 
humiliació pròpia, l’apel·lació a l’amant o estimada o la por de morir d’amor, són els més 
recurrents. També és curiós que els temes d’amor no correspost són més típics en les trobairitz 
que en els trobadors.  
 

Un altre “gènere” que s’hi ha fet destacar és el de la cançó de comiat en el poema “Be·m 
degra de chantar tener”, de Guiraut Riquier. Aquest poema mostra un canvi de mentalitat en la 
societat occitana. El fet que l’amor cortès estigués tan regulat amb normes, tòpics, fórmules de 
presentació dels temes, etc., no el fan exempt, ni de bon tros, de la reflexió doncs justament és 
probable que en sigui la causa. Aquesta reflexió podia ser de diversos tons: seriosa o greu en 
què sabien que el “trobar” ja s’estava acabant, després d’una època d’esplendor de dos segles 
(segles XI i XII), i que la invasió francesa i la religiositat del sud eren una realitat quotidiana, o 
satírica i mordaç amb la crítica al propi amor cortès de mans de Pèire Cardenal, el gran 
moralista del segle XIII (“Ar me pues ieu lauzar d’amor”). Aquest trobador del Puèi de Velai és un 
dels mestres en la moral, la crítica i la sàtira. En aquest treball s’ha destacat dos tipus 
fonamentals de sirventès: el moral (“Tartarassa ni voutor”) i el polític (“Falsedatz e dezmezura”), on 
Cardenal du a terme la seva crítica amb tocs àcids i satírics cap al gran succés de l’època i tema 
de poesia: la invasió francesa d’Occitània o Croada albigesa (1209-1229). A nivell de figures o 
imatges poètiques (l’ornatus del poema) cal recordar que es tracta de poesia medieval i com a 
tal, i igual que en la narrativa, és bastant pomposa, característica que s’incrementa depenent del 
tipus d’expressió del trobador o estil trobadoresc. En aquest cas, la gran majoria dels trobadors 
d’aquest treball utilitzen el trobar leu, fàcil de comprendre i sense massa dificultats, a diferència 
del trobar clus, o el trobar ric d’Arnaut Daniel (no inclòs en el repertori del treball), on es pot 
comprovar la pompositat poètica portada a l’extrem.  
 

No obstant, les figures retòriques són bastant abundants. Destaquen l’ús continuat i 
reiterat de l’apòstrof a la natura o a l’amant o estimada perquè els poemes trobadorescos són 
poemes de tu a tu -en aquest cas vós-, els hipèrbatons o desordre en els versos, les comparacions, 
les interrogacions i exclamacions retòriques, les hipèrboles, les anàfores, les enumeracions i les 
bimembracions totalitzadores per incloure tota la persona en si mateixa, la totalitat o bé tothom, 
els polisíndetons, que denoten solemnitat, les antítesis, les metàfores i els paral·lelismes 
(sobretot sintàctics, menys en lèxics). Tot aquest ample ventall de figures o imatges retòriques 
s’utilitzen, bàsicament, per tal d’emfatitzar els sentiments o l’estat anímic del trobador o 
trobairitz, per exaltar-los i convertir-los en el centre d’atenció del poema, és a dir, donant més 
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importància al com es diu que no pas al què es diu. A més a més, per tal de donar encara més 
èmfasi, es combinaven unes figures amb altres: tenim l’anàfora polisindètica, l’enumeració 
hiperbòlica, polisindètica o anafòrica, etc. Per altra banda, altres figures com els epítets, les 
al·literacions (o repetició de fonemes) i els jocs de paraules formen part del formulisme retòric 
trobadoresc. S’utilitzen per dur a terme els elogis a l’estimat/da i ressaltar, mitjançant els epítets, 
les seves característiques tant físiques com psíquiques i de comportament en els tòpics 
recurrents en aquesta poesia, com la dona enemiga o esquiva, i l’anomenada “donna angelicata”.  

 
Lligat amb aquests tòpics, sobretot de la dama, en deriva un prototipus de dona 

perfecte, utilitzat més profundament durant el Renaixement. Es tracta, doncs, de la idealització 
de la dama per part de l’amant (“donna angelicata”), convertint-la en un ésser superior a ell, i 
difícil d’aconseguir, on l’home és el vassall, i la dama és el senyor. Un bon exemple d’això el 
trobem en el poema “Eras quan vey verdeyar”, de Rimbaut de Vaqueiras (veure p. 22). Es podria 
dir, doncs, que la poesia trobadoresca mostra el reflex del món medieval, amb una 
jerarquització social molt sòlida entre els senyors i els serfs que treballaven pels primers. Una 
última figura molt típica és l’encavellada, usada per tal de fer coincidir la rima; igual que la 
disposició dels versos, en aquest cas, per la melodia que acompanyava la poesia. 
 
 A nivell mètric, s’oberva que els trobadors buscaven la perfecció absoluta en els 
poemes. Això es comprova ja que de tots els poemes, la meitat utilitzava estrofes de vuit versos, 
majoritàriament, és a dir, d’art menor. Per altra banda, aquesta perfecció també es concreta en la 
rima: dotze dels quinze poemes (80%) fan la rima en consonància, també anomenada “rima 
perfecte”. Aquesta simetria en les estrofes es troba, sobretot, en l’obra de Guiraut Riquier, qui 
va voler mantenir el trobar en les cotes més altes. Un altre tema important que s’observa en els 
poemes és la referència a obres que formen o formaven part de l’anomenada matèria de Bretanya 
o cicle artúric. Trobem referències d’Erec et Enide (una de les obres de Chrétien de Troyes) al 
“Kalenda maia”, de Floire et Blancheflor a “Estat ai en greu cossirier” i, finalment, de Seguís i Valensa 
a “A chantar mer de so q’ieu no volria”, una obra perduda.  
 

Per acabar, a nivell lingüístic, tots els trobadors s’expressen en un correcte occità (la 
koiné), en un registre culte, sense denotar dialectalismes, amb rigorosa formalitat i amb tocs de 
pompositat de tant reglamentada que era aquesta literatura trobadoresca. La pompositat o 
formulisme retòric va lligat a la poca naturalitat i a la molta idealització del propi amor cortès.  
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Conclusions - Conclusions 
 
 L’hora de les conclusions és la darrera hora, tot representant el final d’un temps de 
recerca, de treball i d’entusiasme, per passar a un moment de reflexió i de mirar al passat per tal 
d’observar els fruits que han madurat en el present. Primer cal esmentar que aquest treball no 
ha estat pensat com d’una importància curricular en el futur, sinó que ha estat creat com una 
“necessitat moral i personal” com a català i ciutadà europeu del sud que sóc. Sentia que calia fer-lo 
per tal de commemorar la mort d’un gran occitanista, Robèrt Lafònt, per fer veure i entendre la 
croada que arrasà el Llenguadoc ara fa vuit-cents anys i, sobretot, per mantenir la flama que 
resta de l’occità tot estudiant-lo des dels orígens i anclar-lo bé en aquest temps.  
 

El present treball és una síntesi del primer projecte, molt més ambiciós però que, per 
qüestions d’espai, ha hagut d’ésser més reduït. De primer es volia tractar, a més del que ja ha 
estat fet, la prosa i l’èpica occitana medieval, amb una comparació de la Cançó de la croada amb el 
Cantar de Mio Cid pel que fa a l’èpica, i un breu estudi de les Razos de trobar en el camp de la 
prosa o tractat gramàtic de Raimon Vidal de Besalú, trobador català. No obstant, aquestes idees 
inicials han hagut d’ésser descartades per tal d’aprofundir més exhaustivament en la lírica 
occitana i el context que l’envoltava, com la llum rodeja una espelma encesa. També, quan, per 
exemple, s’explica la versificació provençal, cadascun dels diferents tipus de rima, de cobles, 
m’hauria agradat exemplificar-les en diferents estrofes per tal d’observar la tècnica lírica, però 
pels problemes abans esmentats, un cop més no ha estat possible.  
 
 En el primer bloc he tractat, sota el concepte de civilització occitana, tot el context que 
envoltava els trobadors, això és, una societat més oberta, elegant, culta i rica que s’estenia pels 
territoris del sud de França (només l’aristocràcia culta) sota un sistema feudal amb 
característiques pròpies i diferent del nord d’Europa, i durant una època d’esplendor medieval, 
d’aparició de l’escolàstica i de despertar urbà, amb l’aparició dels gremis i de la burgesia, però 
on la dona, tot i tenir més llibertats, presentava una situació molt per sota a la de l’home.  
 

Per altra banda, després d’aquest embolcall, el següent apartat ha consistit en l’explicació 
d’allò que usaven els trobadors, la llengua occitana. En aquest bloc s’explica la koiné literària 
que conformava aquesta llengua en l’època medieval i que, com hem pogut observar, no es 
podria trobar a cap zona del territori tradicionalment anomenat occità, doncs prové d’una 
convenció entre els trobadors (exemple de l’enorme estructuració d’aquesta poesia), d’una 
confluència de les diferents formes d’escriure i on, tot i que s’hi pugui trobar algun 
dialectalisme, s’intenta eliminar qualsevol rastre dialectal per tal de crear una llengua més o 
menys estàndard; el concepte de trobador, de trobairitz i de joglar, tres personalitats diferents i 
estretament interrelacionades per un objectiu comú: la difusió de la literatura, ja fos en la seva 
creació escrita (trobadors) com per a la seva difusió entre la gent del poble, analfabeta, pels 
joglars. Per tant, s’ha pogut arribar arribar a la conclusió que la literatura trobadoresca és una 
literatura per als nobles, els trobadors, deixant de banda la població del tercer estament, 
majoritària, però que no sabia llegir ni escriure, i parlaven una llengua amb la seva variant 
dialectal, no la koiné. A més, també es tracta la versificació occitana, d’una gran complexitat i 
recerca constant de la perfecció, ja fos en la quantificació de les síl·labes dels versos, com per l’ús 
de la rima, majoritàriament, consonàntica (considerada en aquella època com la rima perfecta, a 
diferència de la rima assonant). Per tal d’entendre el bon significat dels poemes s’ha dut a terme 
un petit estudi del tema predilecte de la literatura trobadoresca: l’amor cortès o fin’amors. S’ha 
pogut veure com, en realitat, era una literatura que expressava l’extrapolació de l’ordenació 
jeràrquica de la societat, on la dama representava la figura del senyor i on el trobador 
representava ser el seu vassall i entre ambdós es mantenia una relació de cortesia. Finalment 
s’ha tractat la literatura meridional en el segle XIII, l’esplandor de la qual comença a davallar 
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pels fets històrics que l’envolten i pel canvi de mentalitat que es va produir, amb una 
desaparició constant, progressiva i agònica, tal i com mostra Guiraut Riquier; tanmateix també 
s’intenta el retorn a l’època daurada del segle anterior en mans de trobadors com Riquier.  

 
Aquest últim tema tractat serveix per introduir el tercer i últim bloc, que ha consistit en 

la presentació de dotze trobadors: sis trobadors i sis trobairitz, un nombre equitatiu pel que fa al 
sexe, amb un petit repertori poètic per a cadascú. Tres són els poemes per a cada trobador/a 
però, per qüestions diverses, en les trobairitz el nombre de poemes disminueix. Aquest tercer 
apartat també ha servit per observar, en la pràctica, tots els conceptes que s’han explicat en 
l’anterior, és a dir, els recursos literaris o ornatus del poema, l’expressió de la fin’amors i les 
passions que despertava, els tòpics més importants de l’època i, fins i tot, l’aparició del 
prototipus de dona perfecte o “donna angelicata” que serà intensament emprat en el 
Renaixement (s. XVI), tant en pintura com en literatura.  
 

No diré que hagi estat un treball fàcil, perquè no ho ha estat. L’enorme tasca de síntesi 
d’un tema que podria donar molt de més ha estat la més difícil. La preocupació constant per la 
falta d’espai es va convertir, en certs moments, en un vertader tràngol. Aquesta tasca es va 
veure incrementada per l’intent de contrastació entre diferents fonts per tal d’aconseguir el 
màxim d’objectivitat i rigor possible. Per altra banda, el mètode emprat va necessitar de molt de 
temps per al seu bon compliment. Consistia en la lectura atenta del text, marcar el que creia que 
era més important i, mitjançant el contrast amb una altra font, fer un resum amb les meves 
pròpies paraules passant-lo, posteriorment, al document.  

 
Arribats a aquest punt, és moment d’anomenar les dificultats i les facilitats que va 

comportar el present treball. De primer, com ja s’ha dit, la contrastació de fonts, la recerca de la 
font correcta i de confiança. Una altra dificultat ha estat transcriure la traducció que donava 
Martí de Riquer a Los trovadores. Historia literaria y textos del repertori de poesies 
trobadoresques. Aquest autor du a terme una traducció en prosa, com una narració. Per aquest 
motiu, vaig agafar aquests texts i els vaig transcriure en vers, buscant algun sinònim per tal 
d’intentar conservar la rima, tot i que difícil, del poema.  

 
Per una altra banda, per l’escassetat de mapes d’Occitània en l’època medieval a la 

Xarxa, tots ells han estat creats per mi, excepte les figures 12 i 15 (que han estat modelades), 
prenent com a base mapes de Google Earth© i utilitzant el programa Microsoft Office Visio©. La 
informació per la base teòrica del treball es trobava en diferents llengües: català, castellà, anglès, 
francès i, finalment, en occità. Les tres últimes llengües van requerir de traducció manual per a 
poder entendre el que s’explicava. A més, l’occità és una llengua que no s’ensenya a les escoles 
de Catalunya, motiu pel qual vaig acudir a un curs intensiu de llengua occitana al Cercle 
d’Agermanament Occitano-Català de Barcelona durant el mes de juliol de 2009, per tal de 
comprendre les bases gramaticals, i augmentar el bagatge cultural. Un altre punt important, i 
que vull esmentar, ha estat el poc interès de l’Acadèmia Francesa en relació a unes qüestions 
que els vaig enviar per tal de conèixer la seva actitud contra les llengües regionals. Per comptes 
de respondre els preguntes, molt cordialment, em van enviar el document oficial que van 
presentar als medis de comunicació per l’aprovació, el juny de 2008, de la inclusió de les 
llengües regionals a la Constitució francesa, que va ser rebutjat, un mes següent, pel Sénat.   

 
No obstant el paquet de dificultats, les facilitats vers el treball les fan equitatives. La 

base per a la creació del treball han estat els coneixements que ja posseïa sobre el tema 
d’Occitània i la seva llengua i l’entusiasme i les ganes de fer-lo, requisits bàsics a l’hora de crear 
un treball de lliure elecció com el que se’m presentava. Una altra d’aquestes facilitats ha estat 
l’aprenentatge de l’occità amb un nivell suficient per a poder entendre els textos actuals (A2) i, a 
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més, els coneixements de llengua francesa (DELF B1). El mètode que vaig emprar pel treball va 
incrementar la feina però, alhora, la va disminuir, ja que no va caldre fer i refer el treball ni un 
sol cop. Finalment, és d’agrair la facilitat en la concertació d’entrevistes amb Manel Zabala 
(escriptor, periodista i presentador de l’info idiomes occità a BTV) i amb Aitor Carrera (professor 
de la Universitat de Lleida), doncs Jacme Taupiac (escriptor i gramàtic occità) va excusar-se per 
motius de treball a l’Escòla Occitana d’Estiu del passat mes d’agost de 2009. Per altra banda, el 
suport constant per part del CAOC ha estat incessant, oberts a qualsevol dubte i/o qüestió.  

 
Després de totes aquestes dificultats i les facilitats en el treball, el resultat n’ha estat un 

treball que toca diverses branques, tals com la Història, la societat i la llengua, emmarcades en 
una època, la feudal. És un treball que ajuda a la millor comprensió d’un tema delicat, la 
fin’amors, un concepte difícil d’entendre i que n’és la base de tota la poesia amorosa d’aquesta 
època. També ajuda a entendre diferents fets històrics des de l’objectivitat, tot i que sigui difícil 
aconseguir aquesta meta. Destaco, també, que en aquest treball he intentat menystenir una lacre 
que, dissortadament, afecta encara la nostra societat i es fa veure en el llenguatge: el masclisme 
o distinció de sexes o prevalença de l’home per sobre de la dona. En aquest treball s’ha intentat 
descartar qualsevol signe de masclisme, tractant per iguals tan a trobadors com a trobairitz. 
Tanmateix, el corpus poètic és medieval, una època on aquesta actitud es trobava a l’ordre del 
dia, de manera que aquests repertoris eren molt més extensos en els trobadors que en no pas en 
les trobadores. Finalment, aquest treball serveix per a mostrar el veritable drama o tragèdia que 
visqué l’occità en l’època medieval, una llengua que prevalia per sobre de totes però que, per 
l’ambició i la cobdícia d’uns, i la covardia d’uns altres, va desaparèixer com la pols en una 
ràfega d’aire, sobrevivint, encara avui un occità modern, contemporani, que s’intenta fer sentir 
entre les demés llengües. D’acord amb aquesta afirmació, seguint la definició de l’Encyclopedia 
Universvalis francesa, els patois són: 

 
“des parlers pratiqués dans les localités rurales, principalement dans le cadre des activités agricoles 
traditionnelles. Ces idiomes, systèmes distincts de la forme régionale de la langue nationale, ne présentent 
aucune sorte de norme, n’ont pas de forme écrite, et, par suite, pas de presse ni de littérature. Ce sont les 
survivances d’anciens dialectes […] déchus de leur statut de langue régionale par la pénétration de la 
langue nationale. Pour ces parlers, le statut de patois est le stade précédent immédiatement la disparition 
totale. […] Tel est le cas des patois français, vestiges précaires de dialectes puissants.”101 

 
Aquest és el significat que es dóna a totes aquelles llengües que no són la francesa però 

que es parlen a l’Estat francès, és a dir, el bretó, l’alsacià, el català, el basc, el francoprovençal, el 
flamenc i l’occità, sense comptar les llengües d’outremer de les illes franceses repartides en els 
cinc continents. Finalment, m’agradaria acabar definitivament aquest treball amb una cita de 
Simone Weil, filòsofa dedicada en el camp de la metafísica, que respon a la reivindicació duta a 
terme en la introducció, fer escoltar la crida de l’occità i no permetre’n la seva desaparició: 

 
“Aquest país ha patit la força. El que ha estat destruït mai no pot ressuscitar. […] La pietat ens porta a 
aferrar-nos a les empremtes, tot i que n’hi hagi poques, de les civilitzacions destruïdes, per tractar de 
copsar-ne l’esperit. L’esperit de la civilització d’òc, al segle XII, tal com nosaltres podem entreveure’l, 
respon a ideals que no han desaparegut i que no hem de deixar desaparèixer, encara que no puguem aspirar 
a satisfer-los.”102  

                                                      
101 “parles practicades en les localitats rurals, principalment en el marc de les activitats agrícoles tradicionals. Aquests idiomes, 
sistemes diferents de la forma regional de la llengua nacional, no presenten cap tipus de norma, no tenen forma escrita, i, per 
conseqüència, ni premsa ni literatura. Són supervivents d’antics dialectes […] destronats del seu estatus de llengua regional per la 
penetració de la llengua nacional. Per aquests parlars, l’estatus de patuès és l’estadi precedent immediatament a la desaparició total. 
[…] Aquest és el cas dels patuesos francesos, vestigis precaris de dialectes en puixança.” 

Encyclopaedia Universalis. Volum 7. p. 358. 
102 ZAMBON, Francesco. Paratge. Els trobadors i la croada contra els càtars. p. 165. 
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