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Aquest treball està dedicat a tots aquells que,  

al llarg de la meva vida,  

m’heu ensenyat a estimar l’Edat Mitjana.  
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Si·l plai, senes trestot enjan, 

      Vuelh que s’en an 

Al bon rei dels Aragones,  

     Quar sa valors 

Es tals qu·ls sieus bos aips melhors 

     Pot om comtar 

Cum las estelas, quant es sers,  

     E son aders 

Per lui ben servir mout joglar, 

Que res als sieus noi sabon avenir 

Mas quan dizon: “Pros reis es, ses falhir” 

Guiraut de Calanson, Una doussa res benestan,  

243,011 vv.34-44 (Ernst, 1930: 255-406).  
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1. PREÀMBUL 

Des de ben jove, vaig passar llargues temporades tancada a casa amb l’única 

companyia dels llibres. La solitud semblava esvair-se quan obria les pàgines de 

qualsevol llibre, els seus personatges esdevenien els meus amics i el context on 

s’ambientava, el meu propi espai. Els professors sempre m’aconsellaven lectures, és clar 

que, tractant-se d’una edat complicada, l’adolescència, les recomanacions no acabaven 

de satisfer-me. Recordo amb il·lusió el dia que va caure entre les meves mans una 

composició de Guilhem de Peitieu, el nom del qual, en aquell moment, m’era del tot 

desconegut. De seguida vaig quedar seduïda pel relat del trobador, més que per entendre 

el contingut del poema, per tot el que em suggeria. A partir d’aquell moment, vaig 

interessar-me pels trobadors, i poc temps després, vaig descobrir Los trovadores de 

Martí de Riquer, una obra que quasi vuit anys després segueix essent el meu llibre de 

capçalera.  

He de confessar que aquella troballa va influir moltíssim en la meva orientació 

acadèmica, des d’aquell moment, vaig avançar cap al camí de les humanitats, 

especialment en l’àmbit de la literatura. Vaig cursar quatre anys de Filologia Romànica i 

vaig aconseguir entendre les paraules d’aquella cansó trobadoresca, la qual encara avui 

em segueix fascinant. Acabada la llicenciatura, vaig decidir matricular-me al Màster de 

Cultures Medievals per ampliar la meva visió sobre l’Edat Mitjana, malgrat que la 

literatura era l’àmbit d’estudi que més m’interessava, considerava bàsic conèixer-ne 

d’altres com la història, la filosofia i la història de l’art. Orientada per la Dra. Simó, vaig 

acabar trobant un tema per al TFM, que, adient a la meva vella inclinació per als 

trobadors, em permetia alhora posar en pràctica els coneixements i les destreses 

adquirides per provar d’endinsar-me en regions encara poc explorades de la literatura 

romànica. 
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2. INTRODUCCIÓ 

Aquest treball pren com a punt de partida l’article de Saverio Guida Pietro il 

Cattolico ed i trovatori, publicat dins de l’obra col·lectiva Trobadors a la Península 

Ibèrica (2006)1 en homenatge al Dr. Martí de Riquer. En aquest estudi, Guida posa de 

manifest la indiferència amb què els estudiosos de la història i la literatura han tractat el 

regnat de Pere II2, a excepció de la monografia de Martín Alvira Cabrer, El jueves de 

Muret: 12 de septiembre de 1213 (2002)3 i l’article de Stefano Asperti I trovatori e la 

corona d’Aragona (1999)4.  

Guida, seguint amb la tesi proposada per Asperti set anys abans, reconeix que 

Alfons el Trobador5 va ser un punt de referència en l’adopció de la lírica trobadoresca a 

la Corona d’Aragó i afirma que el seu fill, Pere el Catòlic, contràriament al que han 

postulat alguns autors6, va seguir amb el llegat iniciat pel pare en relació a la lírica 

trobadoresca. En efecte, pràcticament tots els trobadors actius a Occitània durant el 

regnat de Pere II van establir algun tipus de contacte amb ell (Asperti, 1999: 15).  

Fidels al posicionament de Guida i Asperti, el nostre treball parteix del ferm 

convenciment que el regnat de Pere II va ser fonamental per a la continuïtat del 

moviment trobadoresc a la Corona d’Aragó. La nostra intenció no és demostrar la 

importància d’aquest regnat en relació a la lírica trobadoresca, la qual cosa creiem que 

���������������������������������������� �������������������
1 GUIDA, Saverio (2006b). “Pietro il Cattolico ed i trovatori”. Trobadors a la península ibèrica. Ed. a cura

de Vicenç Beltran, Meritxell Simó i Elena Roig. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p 

223-240. 
2 Pere el Catòlic, dit també Pere II d'Aragó o Pere I de Catalunya-Aragó. Al llarg del treball, s’anomena el 

monarca amb dues d’aquestes formes, Pere el Catòlic o Pere II. Pere II va guanyar-se el sobrenom de “el 

Catòlic” per la seva lluita contra els musulmans.  
3 ALVIRA, Martín (2002). El jueves de Muret�: 12 de septiembre de 1213. Barcelona: Universitat de 

Barcelona.  
4 ASPERTI, Stefano (1999). “I trovatori e la corona d’Aragona”. Mot so Razo, vol. 1, p. 12-31. 
5  Alfons el Cast o el Trobador, dit també Alfons II d’Aragó, Alfons I de Provença o Alfons I de 

Catalunya-Aragó. Al llarg del treball, s’anomena el monarca amb tres d’aquestes formes, Alfons el 

Trobador, Alfons el Cast o Alfons II. Per a molts historiadors, Alfons II ha passat a la història com Alfons 

“el Cast”, atribut molt poc encertat, ja que Alfons II va ser un gran seductor de dames. Sembla molt més 

adient el sobrenom de “el Trobador”, proposat per Martí de Riquer, no només per ser el primer comte-rei 

que va compondre cansós en occità, sinó també en record del seu besavi Guilhem IX d’Aquitània.  
6 Parlarem d’aquests autors a la secció del treball dedicada a l’estat de la qüestió. 
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Guida ha fet de manera excel·lent en el seu article, sinó analitzar quina és la imatge que 

transmeten els textos trobadorescos sobre Pere el Catòlic. Per dur a terme la nostra 

anàlisi treballarem sobre textos lírics (composicions trobadoresques) i narratius (vidas i 

razós), en els quals els seus autors es refereixin directa o indirectament a Pere el 

Catòlic.   

El nombre de textos d’aquestes característiques és extremadament extens, ja que 

inclou, aproximadament, l’obra d’una trentena de trobadors (Guida, 2006b: 239). 

Davant del gran nombre de textos i la magnitud del treball que suposa recopilar-los i 

analitzar-los, hem decidit dividir la nostra investigació en fases. La primera d’aquestes 

fases està formada pel treball que tot seguit es presenta i inclou un corpus de textos 

limitat. Tractant-se d’un treball de fi de màster, hem optat per treballar la producció de 

més d’un trobador, en comptes d’analitzar extensament un nombre reduït d’autors. La 

nostra intenció és arribar a unes conclusions de tipus panoràmic que ens permetin 

fornir-nos una idea sobre la imatge que van elaborar els trobadors i els redactors de 

vidas i razós sobre Pere el Catòlic.  

La selecció del corpus d’aquesta fase parteix de l’obra Los trovadores de Martí 

de Riquer (1975)7 i l’article de Guida al qual ens hem referit anteriorment. En aquest 

article, Guida ofereix una llista d’un trentena de trobadors que es van referir a Pere II en 

les seves composicions, o bé van establir algun tipus de contacte amb el monarca. 

Aquests trobadors són: Ademar Jordan, Ademar lo Negre, Aimeric de Belenoi, Aimeric 

de Peguilhan, Aimeric de Sarlat, Albertet, Bernart Arnaut de Moncuc, Bertran de Born 

lo fill, Elias Fonsalada, Gui de Cavalhon (si se’l considera l’autor de la segona part del 

la cansó de la croada albigesa), Gui d’Ussel, Guilhem Ademar, Guillem de Cabestany, 

Guilhem Magret, Guilhem Rainol d’At, Guilhem de Tudela, Guiraut de Cabrera, 

Guiraut de Calanson, Peire de Bragairac, Peire Vidal, Perdigo, Pistoleta, Pons Barba, 

Pons de Capduelh, Pons d’Ortafà, Raimon de Miraval, Raimon Vidal, Uc de Mataplana, 

Uc de Sant Circ. A aquesta llista cal sumar-hi, l’ autor (en cas que es consideri que no és 

Raimon de Miraval) del sirventés Vai, Hugonet, ses bistensa i el trouvère Andrieu amb 

el qual Pere el Catòlic podria haver intercanviat alguns versos (Guida, 2006b: 239)8.  

���������������������������������������� �������������������
7 RIQUER, Martí de (1975). Los Trovadores�: historia literaria y textos. Barcelona: Planeta. 3v.  
8 Per a citar els noms dels trobadors seguim Martí de Riquer.  
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Del total de trobadors presentat per Guida, en aquesta fase del treball només ens 

hem limitat a treballar amb aquells textos recollits o citats per Riquer en la seva obra en 

què hi ha una referència clara a Pere el Catòlic. Entenem per referència clara, d’una 

banda, les al·lusions directes al monarca pel seu nom de pila; i d’altra banda, les 

al·lusions indirectes en què el monarca és anomenat d’una altra manera, sempre i quan 

Martí de Riquer hagi confirmat que es tracta de Pere el Catòlic9. S’han afegit a aquest 

corpus les vidas i razós que inclouen una al·lusió a Pere II del mateix tipus. Advertim, 

però, que aquests textos difereixen dels anteriors en un aspecte fonamental: el context 

en què van ser escrits. En efecte, les composicions dels trobadors van ser elaborades in 

situ i en un moment en què la lírica dels trobadors gaudia d’una màxima acceptació a les 

corts occitanes i catalanes; mentre que les vidas i razós van ser escrites després que el 

moviment trobadoresc desaparegués i en un context ja allunyat de les circumstàncies 

que van donar origen al codi amorós i als trobadors. Veurem les diferencies que se’n 

deriven a la part central del treball.  

Tenint en compte els criteris de selecció que s’acaben d’exposar, el nostre 

corpus d’anàlisi està format per vint-i-quatre textos10 (divuit poesies, quatre vidas i dues 

razós) de dotze trobadors11 i un autor anònim (sempre que es consideri que Raimon de 

Miraval no és l’autor del Vai, Hugonet ses bistensa): Aimeric de Peguilhan, Aimeric de 

Sarlat, Albertet, Gui de Cavalhon, Guilhem Magret, Guiraut de Calanson, Peire Vidal, 

Perdigo, Pistoleta, Pons de Capduelh, Raimon de Miraval, Uc de Saint Circ i l’autor del 

sirventés Vai, Hugonet ses bistensa. Tots aquests textos han estat extrets de Los 

trovadores (1975), en cas que Martí de Riquer els hi hagi inclòs, o bé, de les obres de 

referència que ell mateix hi cita.    

La gènesi d’aquest treball ha estat plena de moments complicats, als quals hem 

hagut de fer front amb l’ajuda de la nostra tutora. Alguns dels més representatius han 

estat: la recerca d’un tema prou inèdit al qual dedicar el treball; la selecció d’un corpus 

de textos sobre el qual basar l’anàlisi d’aquesta primera fase; la localització de les 

���������������������������������������� �������������������
9 A l’annex 4 trobareu dues graelles on s’estudien totes les al·lusions sobre les quals hem realitzat la 

nostra anàlisi. La primera graella està dedicada als textos lírics (poemes trobadorescos) i la segona als 

textos narratius (vidas i razós).  
10  Vegeu aquests textos a l’annex 2. A l’annex 3 hi trobareu les estrofes amb al·lusions a Pere II 

acompanyades d’una proposta de traducció pròpia. 
11 Vegeu información sobre cada trobador a l’annex 5.  
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edicions referenciades per Riquer; i especialment, la redacció de la part central d’aquest 

treball, dedicada a la imatge de Pere II entre els trobadors i redactors de vidas i razós, 

bàsicament per la manca de suport bibliogràfic amb què ens hem trobat. Malgrat la 

dificultat que ens ha suposat elaborar un discurs coherent en el qual tinguessin cabuda 

els vint-i-quatre textos seleccionats, hem de confessar que aquesta secció del treball ha 

estat la més interessant, atès que, si més no, ens ha permès posar a prova la nostra 

capacitat per relacionar idees i plasmar-les de manera clara i ordenada.  

La nostra intenció és seguir treballant sobre aquest tema en fases posteriors a fi 

de poder elaborar una tesi doctoral que estudiï exhaustivament la imatge que els 

trobadors i els redactors de vidas i razós van construir de Pere II. Només quan haguem 

analitzat la totalitat del corpus conservat estarem en condicions d’elaborar conclusions 

definitives. 
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3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Des del punt de vista històric i filològic, cal constatar que no tots els regnats de 

la Corona d’Aragó han estat estudiats amb la mateixa intensitat. És especialment 

destacable el regnat de Pere el Catòlic, el qual ha estat obviat tant pels autors moderns, 

com pels medievals, els quals ja el van ignorar i pràcticament eliminar de la línia 

dinàstica (Guida, 2006b: 224). Un dels casos més representatius d’època medieval és la 

indiferència amb què el seu fill, Jaume I, tracta el seu pare al Llibre dels Feits del rei en 

Jacme12, en el qual s’excusa de no seguir-ne parlant por a un “alongament de l’escrit”

(Edició Aguiló, 1973: 14).  

L’any 1984, Thomas N. Bisson, un dels màxim coneixedors de la civilització 

ibèrica denunciava aquesta situació. Des del seu punt de vista, el període de la història 

de Catalunya i Aragó que havia estat menys estudiat pels historiadors era el de les dues 

generacions que havien seguit la unió dinàstica amb Aragó l’any 1137, especialment els 

regnats d’Alfons el Trobador, Pere el Catòlic i Ramon Berenguer IV (Bisson, 1984: 

454). Saverio Guida, vint-i-dos anys després, afegia que des d’aleshores s’havien 

realitzat alguns estudis per cobrir aquest buit, especialment en relació als aspectes 

institucionals i el perfil polític i cultural d’Alfons el Cast. No obstant això, advertia que 

el regnat de Pere el Catòlic havia romàs a l’ombra d’aquests estudis, a excepció de la 

monografia de Martín Alvira, El jueves de Muret: 12 de septiembre de 1213 (2002), que 

li dedica un espai considerable (Guida, 2006b:  223).  

Des del punt de vista filològic, àmbit en el qual s’emmarca el present treball, 

només un estudi s’ha dedicat exclusivament a la figura de Pere II, l’article de Saverio 

Guida, Pietro il Cattolico ed i trovatori (2006). En aquesta obra, Guida reivindica la 

figura de Pere II en relació a la continuïtat de la lírica trobadoresca a casa nostra i 

defensa la construcció, per part del monarca, d’una unitat política unitària entre les dues 

vessants del Pirineu, idea que havia estat negada, anys abans, per alguns historiadors 

com Ramon d’Abadal, Thomas N. Bisson i Martí Aurell13.  

���������������������������������������� �������������������
12 A partir d’ara, citarem l’obra Llibre dels Feits.  
13 Ramon d’Abadal, Thomas N. Bisson, Martín Aurell van arribar a negar la construcció d’una identitat 

política unitària entre les dues vessants dels Pirineus per part de Pere II i van considerar que l’expansió 

catalana cap a Occitània va ser causal i que va estar relacionada amb l’adjudicació de nous feus als cadets 

de la família regnant. Guida s’oposa a aquesta idea i aporta dos arguments per rebatre-la: d’una banda, 
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La indiferència amb què els estudiosos de la literatura han tractat la figura de 

Pere II dista enormement de la manera amb què s’han dedicat a estudiar els regnats del 

seu pare, Alfons el Cast, i del seu fill, Jaume el Conqueridor. Cal dir, però, que la 

majoria d’obres que han estudiat les relacions entre els trobadors i la Corona d’Aragó ho 

han fet de manera panoràmica. Una de les primeres publicacions d’aquest tipus és l’obra 

de Milà i Fontanals, De los trovadores en España (1861)14. A les primeres línies del 

pròleg15, el seu autor posa de manifest la intenció amb què es planteja escriure aquesta 

obra: cobrir un buit en la història literària de la Península Ibèrica. En efecte, en el 

moment que Milà i Fontanals va emprendre la redacció de la seva obra, no existia cap 

obra monogràfica dedica als trobadors a la península, només algunes notícies disperses 

sobre la seva presència. Més d’un segle després, i de ben segur inspirat per l’obra de 

Milà i Fontanals, Carlos Alvar va publicar La poesía trovadoresca en España y 

Portugal (1977)16. En aquesta obra, Alvar es dedica a analitzar el fenomen trobadoresc 

en els territoris peninsulars menys estudiats: Castella, Lleó, Navarra i Portugal, deixant 

per a una revisió posterior, els territoris més orientals (comtat de Barcelona, regnes 

d’Aragó, València i Mallorca), els quals havien gaudit d’un gran interès per part dels 

medievalistes.  

Un dels primers estudis, de tipus panoràmic, dedicats als trobadors i la Corona 

d’Aragó va ser el d’Irénée Cluzel Princes et troubadours de la maison royale de 

Barcelone-Aragon (1957-58)17. En aquesta obra, Cluzel es plantejava un doble objectiu, 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������

considera que el casament amb Maria de Montpeller i posteriorment amb Maria de Monferrato no va ser 

accidental, sinó que el monarca l’havia calculat i havia actuat segons els seus interessos. D’altra banda, 

nega que la intromissió de Pere II més enllà dels Pirineus tingués com a objectiu aconseguir terres pels 

cadets de la casa regnant, atès que Pere no tenia fills cadets, el seu únic hereu era Jaume I, el qual va 

néixer l’any 1208, quan les expansions territorials del pare ja s’havien implementat (Guida, 2006: 229). 
14 MILÀ I FONTANALS, Manuel (1861). De los trovadores en España, Obras de Manuel Milà y Fontanals. 

Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2v. [Reimprès el 1966].   
15 “Nos ha movido a emprender el trabajo, puramente analítico e inquisitivo, que hoy ofrecemos al 

público, la consideración de que, si bien existen diseminadas en varias obras noticias más o menos 

exactas de la poesía provenzal en España, dejaba esta materia cierto vació que llenar en nuestra historia 

literaria nacional, no menos que en los orígenes de la peculiar de Cataluña” (Milà i Fontanals, 1966: 9).  
16 ALVAR, Carlos (1977).  La Poesía trovadoresca en España y Portugal. Madrid: Cupsa. 
17 CLUZEL, Irénée (1957-1958). “Princes et troubadours de la maison royale de Barcelone-Aragon”.

Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. 27, p. 321-373.  
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d’una banda, estudiar les composicions conservades de set membres del Casal de 

Barcelona, i d’altra banda, analitzar la imatge oferta pels trobadors de cadascun 

d’aquests set personatges. Aquests membres eren: Alfons II d’Aragó, Pere III, Ramon 

Berenguer IV de Provença, Jaume II d’Aragó, Frederic III de Sicília, Pere IV d’Aragó, 

Constança de Mallorca18 (Cluzel, 1957-1958).  

Un any després de la publicació de Cluzel, Martí de Riquer va publicar el seu 

article La littérature provençale à la cour d’Alphonse II d’Aragon (1959)19, en el qual 

estudiava detingudament l’impacte de la lírica trobadoresca sobre la cort d’Alfons II. 

Anys després, Martí Aurell va elaborar un article consagrat al mateix regnat, Les 

troubadours et le pouvoir royal: l’exemple d’Alphonse Ier (1981)20, en el qual pretenia, 

estudiar la condició social dels trobadors que van passar per la cort d’Alfons II i, a partir 

d’aquesta informació, analitzar la imatge que van elaborar del monarca.   

El regnat de Jaume I també ha gaudit de força popularitat entre els 

medievalistes. Tot just a inicis del segle XX, Nicolau d’Olwer va publicar un article 

titulat Jaume I y los trovadors provensals (1909)21, el qual, segons Cabré, inclou alguna 

inexactitud en relació a l’obra de Cerverí de Girona (Cabré, 2008: 921). Temps després, 

Martí de Riquer va ocupar-se de la figura de Jaume I i la literatura romànica en el 

context de X Congrés d’Història de la Corona d’Aragó (1979)22.  

Les darreres publicacions sobre el tema, que han estat obres de capçalera per a 

l’elaboració d’aquest treball, són: Presencia trovadoresca en la Corona de Aragón

���������������������������������������� �������������������
18 Cluzel inclou en el seu recull quatre prínceps del Casal de Barcelona, dels quals no s’ha conservat cap 

escrit, però, des del seu punt de vista, també van compondre poesia en llengua d’oc: Pere de Ribagorça, 

(germà d’Alfons IV), Joan I el Caçador, Jaume III de Mallorca i Martí I l’Humà (Cluzel, 1957-58: 2). En 

aquest article, Cluzel exclou Pere II per raons lingüístiques. Només inclou els “trobadors”, i entén sota 

aquest terme aquells poetes medievals que van expressar en llengua d’oc. Com que Pere II va debatre 

amb un tal trouvère Andrieu, d’origen francès, en llengua d’oil, Cluzel no el té en compte en el seu estudi.  
19 RIQUER, Martí de (1959). “La littérature provençale à la cour d’Alphonse II d’Aragon”. Cahiers de 

Civilisation Médiévale, vol. 2, p. 77-201.  
20 AURELL, Martí (1981). “Les troubadours et le pouvoir royal: l’exemple d’Alphonse Ier (1162-1196) ”. 

Revue des Langues Romanes, núm. 85, p. 53-67.   
21 NICOLAU D’OLWER, Lluís (1909). “Jaume I y los trovadors provensals”. A: Congrés d’Història de la 

Corona d’Aragó. Barcelona: Altés, p. 384-407. 
22 RIQUER, Martí de (1979). “Las literaturas en romance”. A: Jaime I y su época: X Congreso de Historia 

de la Corona de Aragón: Ponencias. Saragossa: Institución Fernando el Católico, p. 295-312.  
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(1996)23  d’Isabel de Riquer, I trovatori e la Corona d’Aragona (1999) de Stefano 

Asperti, Pietro il Cattolico ed i trovatori (2006) de Saverio Guida, Mécènes et 

troubadours dans la couronne d’Aragon de Míriam Cabré (2008) 24 , i finalment, 

Trobadors i Cultura Trobadoresca durant el regnat de Jaume I (2011)25, també de 

Míriam Cabré. La diferència fonamental entre l’article d’Isabel de Riquer i els altres tres 

rau en la importància que s’atorga al regnat de Pere el Catòlic. Isabel de Riquer, una de 

les màximes exponents de la literatura medieval del nostre país, després d’haver afirmat 

que des de 1162 fins a 1213 va tenir lloc el mig segle d’or de la poesia trobadoresca, 

període que coincideix amb regnat d’Alfons II i el seu fill Pere II, no es deté en explicar 

el regnat de Pere II i passa directament al del seu fill Jaume I26. Els altres tres autors 

(Asperti, Guida i Cabré), en canvi, reivindiquen la importància del regnat de Pere el 

Catòlic en la continuïtat de la lírica trobadoresca a la Corona d’Aragó i li dediquen una 

part important dels seus estudis. Els articles d’Isabel de Riquer (1996), Stefano Asperti 

(1999) i Míriam Cabrer (2008) comparteixen una estructura molt semblant que es basa 

en un recorregut panoràmic, elaborat a partir del corpus trobadoresc conservat, sobre els 

relacions establertes entre els trobadors i els principals monarques de la Corona 

d’Aragó. Saverio Guida (2006b) i Míriam Cabré (2011), en canvi, se centren a analitzar 

aquest tipus de relacions en un regnat concret, en el cas de Míriam Cabré, el regnat de 

Jaume I, i en el cas de Guida, el de Pere el Catòlic. Guida, en aquest article, a banda de 

reivindicar la indiferència amb què ha estat tractat aquest monarca, aporta dades 

quantitatives per demostrar la seva importància en la conservació i consolidació de la 

lírica trobadoresca a casa nostra27.  

���������������������������������������� �������������������
23
�RIQUER, Isabel de (1996). “Presencia trovadoresca en la Corona de Aragón”. Anuario de Estudios 

Medievales, vol. 26, p. 933-966. 
24 CABRÉ, Míriam (2008). “Mécènes et troubadours dans la couronne d’Aragon”. Europe, vol. 950-951 

(juny-juliol), p. 126-136.  
25 CABRÉ, Míriam (2011): “Trobadors i cultura trobadoresca durant el regnat de Jaume I”. A: Jaume I: 

commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I. Ed. a cura de M. Teresa Ferrer i Mallol. 

Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, vol. 1, p. 921-938. 
26 “Pasemos de la época dorada del rey Alfonso de Aragón a la segunda mitad del siglo XIII, el final de la 

actividad trovadoresca, para hablar de su nieto, Jaime I” (I.Riquer, 1996: 936).   
27“Invece già sotto l’aspetto della computabilità ci si accorge che i trovatori provenzali che nei loro testi 

hanno menzionato Pietro II con diversità di accenti e di estensione discorsiva, o che dai dati anagrafici o 

documentari risultano aver avuto con lui contatti, sono molti di più di quelli che hanno evocato 

rispettivamente Alfonso il Casto e Giacomo il Conquistatore” (Guida, 2006: 239).  
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Tal i com es pot concloure d’aquest breu i sintètic estat de la qüestió, la majoria 

d’estudis que s’han dedicat a analitzar les relacions entre els trobadors i els monarques 

de la Corona d’Aragó ho han fet de manera panoràmica, a excepció d’aquelles obres 

monogràfiques que s’han ocupat d’un regnat concret. D’entre aquests regnats, els que 

han despertat més interès han estat els d’Alfons II i Jaume I. Només Guida ha dedicat 

un article sencer a l’estudi de les  relacions entre Pere el Catòlic i els trobadors, i és 

precisament per aquest motiu, que aquesta obra ha estat bàsica, i de referència obligada, 

per a l’elaboració d’aquest treball.  

La majoria d’estudis recents donen llum a la nostra recerca i ens encoratgen a 

seguir treballant sobre el regnat de Pere el Catòlic i la seva relació amb la lírica 

trobadoresca. El nostre treball només es dedica a analitzar un aspecte d’aquestes 

relacions, la imatge que els trobadors i redactors de vidas i razós van construir i 

difondre del monarca, però estem segurs que, de la mateixa manera que els altres 

regnats, el regnat de Pere II pot estudiar-se encara des de molts punts de vista, ja siguin 

històrics o literaris.  

En el nostre cas, confiant en les paraules de tots els estudiosos que reivindiquen 

la importància del regnat de Pere II i, especialment, en les de la nostra tutora, la 

Dr.Simó, ens decidim a emprendre aquest camí de descobreta.  



La imatge de Pere el Catòlic entre els trobadors i els redactors de vidas i razós

	��

�

4. UNIONS ENTRE LES DUES VESSANTS DELS PIRINEUS

Durant els segles XII i XIII va tenir lloc a l’Europa occidental, en paraules de 

Guida, un procés de “state-building” paral·lel a la creació d’organismes polítics a gran 

escala que abraçaven espais molt amplis (Guida, 2006b: 225). En aquest moment no 

podem parlar encara de nacions, però sí de col·lectivitats que se sentien unides les unes 

amb les altres per les semblances culturals que compartien (econòmiques, socials, 

religioses...). Per aquest motiu, aquests col·lectius percebien com a natural l’existència 

d’una federació que els relacionés sense la presència d’un govern centralitzat. Aquest és 

el cas de les poblacions que habitaven a una i altra banda dels Pirineus. Durant el segle 

XII, aquesta serralada no constituïa una frontera o espai de separació, sinó de connexió 

entre dos pobles que compartien la consciència d’un passat comú i el sentiment de 

pertinença a una mateixa civilització (Guida, 2006b: 226). 

Aquesta identitat cultural compartida entre occitans i catalans s’explica per les 

relacions històriques que van unir aquests dos territoris des de ben aviat. Després de la 

caiguda de l’Imperi Romà d’Occident, els visigots van incorporar la província de la 

Narbonense al seu regne i la van dotar d’una legislació idèntica a la de la Septimània i la 

Tarraconenses. Temps després, ja en època carolíngia, la part nord-est de la península 

Ibèrica i el sud de la Gàl·lia va seguir formant un conjunt territorial sotmès a un únic 

governant. Amb la dissolució de l’Imperi Carolingi, les relacions entre els comtats 

d’una i altra banda dels Pirineus, lluny de desaparèixer, es van mantenir (Guida, 2006b: 

226). De fet, fins a l’any 1.000, la influència dels comtats del sud de la Gàl·lia va ser 

determinant pel desenvolupament intern i extern dels regnes cristians ibèrics, 

especialment els de la zona oriental de la península.  

A partir del segle XI, el Casal de Barcelona, amb Ramon Berenguer IV al 

capdavant, va iniciar una ambiciosa política de penetració i expansió transpirinenca, 

l’ambició dels reis d’Aragó era  establir el seu domini cap a les dues vessants dels 

Pirineus, ja que dins de la península, tenien molt poques possibilitats d’expansió, al sud 

per la barrera que els oposaven els musulmans, i a l’oest per Castella, la qual, a mida 

que passava el temps, esdevenia més i més important (Jeanroy, 1975: 187). Gràcies a les 

estratègies matrimonials i els contractes de vassallatge, molts comtats occitans van 

passar sota el domini del comte de Barcelona (Guida, 2006b: 227). L’any 1126, Alfons 

II, fill de Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó, ja disposava d’un vast territori al 
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nord dels Pirineus, que de mica en mica va anar ampliant per mitjà d’una important 

xarxa de fidelitats vassallàtiques. Aquesta estratègia li va permetre aconseguir una 

vertadera hegemonia territorial sobre les terres occitanes. L’any 1181, Alfons II ja era 

plenament conscient del seu poder, fet que queda plasmat en la seva voluntat de datar 

totes les actes elaborades en els seus dominis sense indicar l’any de regant del monarca 

francès (Guida, 2006b: 227).  

L’apogeu de l’expansió ultrapirinenca va seguir amb Pere el Catòlic, fill 

d’Alfons II i Sança de Castella, el qual va ser més insistents que els seus antecessors 

amb el domini total de la zona del nord dels Pirineus. En efecte, va ser Pere II qui va 

coronar les aspiracions dels monarques catalans de crear una única i gran entitat política 

a les dues bandes dels Pirineus que tingués al capdavant el comte de Barcelona (Guida, 

2006b: 227). Per aconseguir-ho, Pere II va abandonar definitivament la política 

conflictiva i va teixir una xarxa de relacions feudals basada en acords i aliances. Pere II 

va assignar un rol fonamental a la institució del matrimoni, fet que queda reflectit en la 

seva pròpia experiència. En efecte, Pere el Catòlic va aconseguir que el comte Bernat de 

Comminges repudiés la seva esposa Maria de Montpeller per poder casar-se amb ella i 

així unir als seus dominis les terres d’ella, les quals li faltaven per completar el seu 

aglomerat territorial al Llenguadoc. Després d’aconseguir-les, va intentar anul·lar28 el 

seu matrimoni, encara que sense èxit, per concertar-ne un altre amb Maria de 

Monferrato, hereva del regne de Jerusalem. Des del seu punt de vista, una unió d’aquest 

tipus li permetria augmentar “le capital symbolique d’une dynastie trop récemment 

royale” (Aurell, 1995: 543).  

���������������������������������������� �������������������
28 Ferran Soldevila al seu article dedicat a la figura de Pere el Catòlic a les cròniques catalanes, afirma al 

respecte: “Fóra comprensible com a coronació a la política mediterrània dels seus antecessors, talment les 

mires de Jaume II sobre Xipre; però com a inici d’una nova direcció d’expandiment territorial no té cap 

justificació”(Soldevila, 1926: 500). El corpus de textos trobadorescos seleccionat no recull aquest aspecte 

de la vida de Pere, però les cròniques si que ho fan. Els intents de divorci de Pere II de Maria de 

Montpeller no són recollits pel seu fill Jaume al Llibre dels Feits, però sí pels Gesta comitum, els quals 

recullen explícitament que Maria de Montpeller va demanar ajuda al papa Innocenci III perquè Pere II no 

pogués separar-se d’ella. Desclot, sense esmentar els intents de divorci per part del monarca, afirma que 

el motiu pel qual Pere es va casar amb Maria de Montpeller fou l’adquisició de la senyoria de Montpeller. 

Segons Desclot l’allunyament no s’explica per la lletjor de la reina, com indica Boades, ni per haver-se 

enamorat d’altres dones, com indica Muntaner, sinó pel penediment d’haver-se casat amb algú d’una 

nissaga menys alta que la pròpia (Soldevila, 1926: 499).
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A inicis del 1200, el territori occità era un aglomerat de feus lligats entre ells 

amb poca jerarquització. Pere II va aprofitar aquesta situació per penetrar de mica en 

mica en aquest espai i ser acceptat pels seus habitants. L’any 1213, alguns comtes 

occitans li van jurar obediència i es van posar sota la seva protecció. A partir d’aquest 

moment, els territoris de les dues bandes dels Pirineus van iniciar un procés d’integració 

que va donar lloc, en paraules de Guida:  

 (...) alla presa di conscienza d’un’affinità di strutture sociali e di 

infrasturtture ideologiche, linguistiche, culturali, al sorgere e al rapido sviluippo del 

senso di appartenenza ad una stessa comunità civile, ad un vasto insiem politico e 

territoriale di cui Barcellona costituiva il polo contemporaneamente di attrazione e di 

irradiazione (Guida, 2006b: 231).  

Aquesta actitud assimilativa queda plasmada en el partiment que van mantenir 

Albert i Monje sobre la superioritat dels catalans o els francesos, Monges, cauzets, 

segon vostra siensa (BEdT 016,017)29:  

Monges, cauzets, segon vostra siensa,  

Qual valon mais, catalan ho franses? 

E met se sai Guascuenha e Proensa 

ELemozi, Alvernh’eVianes,  

Edelaimetlaterradelsdosreis;  

Equarsabetd’elstotzlurcaptenensa,  

Vueilqe·mdiguatzencalsplusfispretzes.  

Monges, cauzets, segon vostra siensa, 461,247, vv. 1-7 (Riquer, 1975: II, 1135-

1138) 

Tal i com es pot veure en aquesta primera estrofa, Albertet inicia aquest partiment 

demanant  a Monje que es posicioni a favor dels francesos o els catalans, incloent en 

aquest segon grup els habitants d’Occitània: “Guascuenha e Proensa E Lemozi, 

Alvernh’e Vianes” (vv.3-4). Les paraules d’Albertet posen de manifest la consciència 

d’una unitat cultural existent entre les dues vessants dels Pirineus. Malgrat que es 

conservin testimonis d’aquest tipus, Aurell no creu que aquesta unitat fos tan evident en 

la societat occitana i catalana d'aquest període. Des del seu punt de vista, no es pot 

afirmar la unitat d'un estat catalano-occità perquè cap cronista ni notari va deixat 

constància d'aquesta idea en la documentació conservada (Aurell, 1987: 29). Guida 

���������������������������������������� �������������������
29 Vegeu la composició completa a l’annex 1.
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accepta el posicionament d'Aurell, però adverteix que  no només ens podem remetre a la 

història per afirmar si va existir o no aquest tipus d'unitat, sinó que cal que ens fixem 

també en el testimoni dels trobadors, els quals no anuncien explícitament l'existència 

d'una unitat política vàlida en les seves composicions, però suggereixen la cohesió entre 

els dos pobles en reconèixer el rei català com a autoritat. En efecte, els trobadors van 

enunciar per mitjà de les seves composicions una tendència, una orientació, una 

aspiració que feia molt de temps que s’estava gestant. Aquests poetes van actuar com a 

cinturó de transmissió en les diverses regions que formaven aquesta identitat unitària tot 

recordant als habitants d’una i altra banda dels Pirineus que eren civilitzacions bessones 

(Guida, 2006 b: 235).  
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5. ELS TROBADORS A LA CORONA D’ARAGÓ 

La presència de trobadors a la Corona d’Aragó va ser continuada des de l’inici 

d’aquest moviment poètic fins a la seva fi. En efecte, van ser els reis catalans qui van 

acollir els darrers trobadors després de la croada albigesa (I. Riquer 1996: 933). 

Aquestes relacions, tal i com s’acaba d’explicar, poden justificar-se, en part, pel fet de 

compartir una mateixa identitat cultural i per les relacions feudals i matrimonials que 

van establir-se entre les cases senyorials de les dues vessants dels Pirineus. 

En el cas de la Corona d’Aragó, el moviment trobadoresc sempre va estar 

vinculat a la monarquia catalana, de fet, els dos manuscrits conservats, V i Sg30, van ser 

copiats en ambients relacionats amb la cort i tots els trobadors que hi apareixen van 

tenir algun tipus de lligam amb els monarques o el seu cercle. Aquesta presència de 

trobadors a la cort catalana constitueix, segons Asperti, un tret distintiu de la nostra 

tradició (Asperti 1999: 13). Des de l’arribada de la lírica trobadoresca a la Corona 

d’Aragó fins a la seva fi, els trobadors es van referir als seus monarques, però no sempre 

amb la mateixa intensitat. Algunes de les primeres al·lusions ens han arribat de la mà de 

Marcabrú. En una d’aquestes, el trobador es refereix al primer comte-rei de la Corona 

d’Aragó, Ramon Berenguer IV, a propòsit de la conquesta de Lleida i Tortosa: 

En Espaigna sai, lo Marques,  

E cill del temple Salamo,  

Sofron lo pes,  

E·l fais de l’orguoill paganor,  

Per que jovens cuoill avol laus; 

E·l critz per aqest lavador 

Versa sobre·ls plus rics captaus 

Fraitz, faillitz, de proeza las,  

Que non amon joi ni deport.  

Pax in nomine Domini, 293,35, vv. 55-63 (Riquer, 1975: I, 209) 

���������������������������������������� �������������������
30 Només existeixen dos cançoners dedicats als trobadors i compilats a Catalunya, els manuscrits V i Sg. 

El manuscrit V, força antic i copiat l’any 1268; i el Sg, més tardà, compilat durant la segona meitat del 

segle XIV. Ambdós són manuscrits petits, però importants des del punt de vista de la recepció 

trobadoresca a casa nostra i la tria antològica. És possible que altres cançoners, també copiats i compilats 

a Catalunya, s’hagin perdut (Asperti, 1999: 12-13).
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Cap a la fi del segle XII, especialment durant els regnats d’Alfons II i Pere II, el 

nombre d’al·lusions als monarques catalans es va incrementar notablement (Jeanroy, 

1975: 191). Aquest fet pot explicar-se, en gran part, pel mecenatge instaurat per Alfons 

el Trobador i continuat pel seu fill Pere el Catòlic. Ambdós monarques no només es van 

acontentar amb acollir trobadors a les seves corts, tal i com havien fet els Plantagênet, 

sinó que ells mateixos van atrevir-se a concrear la poesia trobadoresca31. 

A partir d’aquest moment, la lírica dels trobadors va patir un canvi substancial: 

va passar de ser un refinat passatemps dels aristòcrates a un mitjà de propaganda 

política per mitjà del qual, els grans senyors es promocionaven, pressionaven els seus 

súbdits, recolzaven una persona o un partit, i fins i tot, atacaven els seus adversaris 

(Guida, 2006b: 236). La difusió de la lírica d’oc va superar els límits de la cort i va 

arribar a les places dels pobles i ciutats on tots els homes i dones es trobaven per 

intercanviar idees.  

Aquest canvi ens permet considerar els trobadors des d’una altra òptica, la 

d’autèntics cronistes del seu temps. Les seves composicions sorgien de situacions tan 

concretes que era necessari compondre-les i divulgar-les de seguida perquè 

mantinguessin viva la seva actualitat. Per aquest motiu, molts trobadors van haver de 

recórrer a l’estrofisme i la melodia d’altres composicions ja conegudes. En aquest 

context, el sirventés32es va convertir en un instrument molt eficaç per a la difusió 

d’idees, perquè, si d’una banda és efímer, d’altra banda constitueix un preuat testimoni 

històric (I.Riquer 1996: 935).  

El sistema de civilització cortesa i difusió de la lírica dels trobadors que s’havia 

instaurat durant els regnats d’Alfons II i Pere II a la Corona d’Aragó va quedar truncat 

per la derrota de Muret (1213). La desfeta de Muret va acabar amb el projecte feudal de 

���������������������������������������� �������������������
31 Trobareu més informació sobre aquest aspecte a les seccions que es dediquen a cada regnat.  
32 Aquest gènere, segons Martí de Riquer, té dues possibles etimologies. La primera fa referència a la idea 

que el sirventés “se serveix” de l’estrofisme i la melodia d’una cansó preexistent; i la segona admet que 

es tracta d’un tipus de poesia escrit per un servens. La Doctrina de compondre dictats, redactada a finals 

del segle XII per un autor català anònim, admet les dues etimologies i defineix el gènere de la següent 

manera: “Serventetz es dit per ço serventetz per ço com se serveix e es sotsmes a aquell cantar de qui pren 

lo so e les rimes, e per ço deu parlar de senyors o de vassalls, blasman, o castigan o lauza o mostran, o de 

faytz d’armes o de guerra o de Deu o de ordenances o de novelletatz” (Riquer, 1975: I, 55).  
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matriu alt medieval que havien consolidat Alfons el Trobador i Pere el Catòlic, però 

paradoxalment va donar pas a un procés d’autonomia de la identitat cultural de la 

Catalunya baix medieval que sense aquest punt d’inflexió possiblement mai hagués 

tingut lloc. Aquesta etapa de reformulació de la pròpia identitat, al marge dels lligams 

amb Occitània, va tenir lloc durant la fi del regnat de Jaume I i l’inici del regnat del seu 

fill, Pere III (Asperti, 1999: 17).  

5.1 El punt àlgid: Alfons el Trobador (1162-1196) 

Alfons II era besnét, per línia materna, de Guilhem de Peitieu, el primer trobador 

conegut (I.Riquer, 1996: 935). El seu regnat va transcórrer des de 1162 fins a la seva 

mort, l’any 1196. Durant el seu regnat, la lírica trobadoresca va entrar a terres catalanes 

i va aconseguir un espai definitiu. Aquest fet coincideix amb un moment de màxima 

projecció occitana de la política de la Corona d’Aragó.  

Alfons el Cast va ser un dels mecenes més importants d’aquest moment i va ser 

homenatjat per alguns dels màxims representants de la lírica trobadoresca del moment, 

com per exemple, Giraut Bornelh, Folquet de Marselha, Arnaut de Maruelh, Peire 

Vidal33 i Peire Raimon de Tolosa, entre d’altres34. No obstant això, també va tenir 

alguns enemics que en comtes de lloar-lo, el van difamar enormement, un dels més 

coneguts va ser Guillem de Berguedà 35 . El conflicte entre ambdós s’explica per 

desavinences dins del sistema feudal. Des del punt de vista literari, allò que ens resulta 

més interessant és la manera en què Guillem de Berguedà denigra el seu adversari, ja 

que es val d’una imatge i un sistema lèxic i expressiu propi de la lírica trobadoresca per 

presentar el monarca com la negació del fin’amant. En aquest context, la traïció política 

i institucional és expressada metafòricament com la traïció de la dama estimada 

(Asperti, 1999: 14). Per fer front a aquestes dures crítiques i netejar la seva imatge, 

���������������������������������������� �������������������
33 La seva obra conté lloances freqüents al monarca català, el qual representa com un home generós i 

aficionat a la poesia, i a altres membres de la família, especialment la seva esposa i el seu fill (Cabré, 

2011: 922).  
34  Segons Cluzel dinou trobadors van fer referència al rei. D’entre aquests, cal distingir entre els 

detractors i els partidaris, i també entre els que eren propers a la cort i els que el van anomenar des de 

lluny (Cluzel, 1957-58: 324-326).  
35 També Bertran de Born, amic de Guillem de Berguedà, possiblement influït pel trobador català, va 

atacar Alfons II (Cabré, 2011: 922).  
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Alfons II es va servir de trobadors provinents de les classes baixes de la noblesa i de la 

burgesia (Aurell, 1981: 57).   

Tal i com posa de manifest la seva vida36, Alfons el Cast, a banda d’acollir 

poetes a la seva cort, va practicar personalment l’art de la poesia. Tanmateix, només es 

conserven dues composicions del monarca: una cansó, Per mantas guizas m’esdatz 

(BEdT 023,001), i una tensó amb Giraut de Bornelh, Be me plairia, senh’en reis (BEdT 

242,022)37.La cansó, tant per la forma com pel contingut, s’insereix en el centre de la 

tradició trobadoresca i testimonia que el rei coneixia bé la ideologia amorosa i 

dominava les tècniques de composició. La tensó, també inserida en la mateixa tradició, 

és molt significativa, no només pel tema, sinó per la identitat del seu adversari 

(I.Riquer, 1996: 935). De manera simbòlica, aquest debat posa en peu d’igualtat Alfons 

II amb un dels trobadors més prestigiosos del moment, Giraut Bornelh. El trobador 

introdueix el tema per mitjà d’un atac personal en el qual qüestiona que Alfons II pugui 

ser un amant cortès. El rei es defensa del seu adversari afirmant que no és un bon amant 

pel seu rang, sinó per les seves qualitats corteses. El rei s’elogia a si mateix i demostra 

que la riquesa i el poder no són incompatibles amb la cortesia (Cabré, 2008: 130).  

Segons Martí de Riquer, el regnat d’Alfons II va ser un moment decisiu per a 

l’adopció de la lírica trobadoresca a la Corona d’Aragó, idea que reprenen tant Asperti 

com Cabré en els seus respectius articles (1999 i 2011). Riquer interpreta aquest fet com 

el resultat d’una estratègia ordida pel propi monarca. Alfons II era senyor de Provença i 

Rosselló, però necessitava reforçar la seva legitimitat perquè els comtes de Tolosa li 

disputaven els seus dominis transpirinencs (Riquer, 1959: I, 177-201)38. La manera de 

legitimar el seu poder davant dels occitans fou adoptar la lírica dels trobadors i 

aconseguir una imatge semblant a la dels prínceps occitans. En aquest context és molt 

interessant contrastar la manera com Alfons el Cast i Frederic de Sicília van introduir la 

lírica trobadoresca en els seus respectius territoris. El monarca català va adoptar la lírica 

trobadoresca com a tradició pròpia, sense ruptures ni creacions noves; Frederic II de 

���������������������������������������� �������������������
36 Vegeu la vida d’Alfons d’Aragó (BEdT 023.B.A) a l’annex 1. 
37 Vegeu Per mantas guizas m’esdatz (BEdT 023,001) i Be me plairia, senh’en reis (BEdT 242,022) a 

l’annex 1.  
38 Asperti insisteix sobre aquesta idea: “si può anzi presumere che l’apertura dei trovatori faccia parte di 

un progetto politico di legitimazione come signore occitanico perseguito da Alfonso nel quadro dello 

scontro con il conte di Tolosa per la supremazia in Linguadoca e in Provenza” (Asperti, 1999: 14).  
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Sicília, en canvi, unes dècades més tard, va promoure una nova escola “italiana” que 

tenia com a referent la lírica occitana, però que formava part d’un nou context que la 

dotava de característiques pròpies (Asperti, 1999: 14). Tal i com es pot desprendre de 

les actuacions dels dos monarques, tant en un cas com en un altre, el tipus d’adopció fou 

totalment intencionat. En el cas català, Alfons II volia consolidar un espai d’unitat entre 

les dues vessants dels Pirineus perquè els habitants d’una i altra banda el reconeguessin 

com a autoritat. Frederic, en canvi, volia desmarcar-se de la tradició occitana i  crear 

una lírica pròpia, adaptada al propi context. Des del nostre punt de vista, aquest tipus 

d’adopció no només pot explicar-se pels interessos polítics d’Alfons II, sinó també pel 

context. La identitat compartida entre les dues vessants dels Pirineu era tan evident que 

segurament els catalans no van sentir la necessitat de modificar la tradició lírica 

occitana, perquè tal i com era ja la reconeixien com a pròpia.

Sense dubtes, el mecenatge instaurat per Alfons II va respondre a una política 

deliberada que pretenia enfortir la seva imatge de gran senyor occità. Gràcies a aquest 

mecenatge, Alfons II no només va aconseguir la legitimació dels seus drets sobre 

Provença, sinó també sobre la corona, davant dels dubtes que havia despertat la 

successió d’Alfons el Bataller39 (Cabré, 2011: 922-923). 

5.2 La continuïtat: Pere el Catòlic (1196-1213) 40

El regant de Pere II, que va estendre’s des de 1196 fins al 1213, va ser un regnat 

força extens que es va caracteritzar per les constants relacions amb Occitània (Asperti, 

1999: 15). Aquests contactes queden plasmats, entre d’altres, en el corpus trobadoresc 

conservat. Molts trobadors, com Aimeric de Peguilhan, Guiraut de Calanson, Pistoleta i 

Peire Vidal s’hi van referir en les seves composicions per elogiar-lo i, especialment, per 

demanar-li ajuda per combatre els francesos. Posteriorment, els redactors de vidas i 

razós també el van anomenar en algunes de les seves narracions, entre les quals 

destaquen les d’Uc de Saint Circ, Ademar lo Negre i Raimon de Miraval.  

���������������������������������������� �������������������
39 Els dubtes sobre la legitimitat d’Alfons II com a successor de la corona van sorgir cap a mitjans del 

segle XII fruit del descontentament d’alguns sectors aragonesos. Aquests es van aglutinar a favor del 

retorn d’un fals Alfons el Bataller, un impostor que va ser ajusticiat l’any 1170 (Cabré, 2011:922- 923). 
40 Es tracta d’una breu aproximació per seguir la cronologia dels monarques de la Corona d’Aragó. 

S’analitzarà extensament la imatge de Pere el Catòlic entre els trobadors i els redactors de vidas i razós a 

continuació.    
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Els trobadors documentats al costat de Pere el Catòlic són pràcticament tots els 

aquells que estaven en actiu a la part meridional d’Occitània durant el seu regnat 

(Asperti, 1999: 15). Tal i com hem comentat a la introducció d’aquest treball, Guida 

ofereix una llista d’un trentena de trobadors que es van referir a Pere II en les seves 

composicions, o bé van establir algun tipus de contacte amb el monarca41. Cal advertir, 

però, que aquests trobadors no eren els grans poetes que havien homenatjat anteriorment 

el seu pare (Asperti, 1999: 15)42.  

En el cas de Pere II, a diferència d’Alfons II, no conservem cap composició 

escrita en la seva totalitat pel monarca, encara que és molt probable que també cultivés 

la poesia. Només ens han arribat unes cobles que va intercanviar amb un cavaller 

desconegut, anomenat André o Andrieu, el qual segurament era un home del nord que 

parlava francès, per la qual cosa el monarca el monarca s’hi va dirigir en aquesta 

llengua (Jeanroy, 1975: 192).  

Pere el Catòlic va seguir l’exemple del seu pare en l’afavoriment de la cultura 

occitana i la subvenció dels millors intèrprets en llengua d’oc. Aquesta actitud va ser del 

tot intencionada, tal i com ho havia estat la del seu pare. En efecte, Pere II va valdre’s 

de la lírica occitana per al seu projecte expansionista cap al nord dels Pirineus: va posar 

al seu servei uns quants “propagadors d’idees”, és a dir, trobadors i joglars, per a 

guanyar consens i simpaties entre els occitans. D’aquesta manera, Pere el Catòlic va 

accedir a amplis sectors socials, especialment les elits; va poder manipular i dirigir 

l’opinió pública cap als seus interessos; i fins i tot va poder legitimar les seves accions 

(Guida, 2006b: 232). 

���������������������������������������� �������������������
41 Aquests trobadors són: Ademar Jordan, Ademar lo Negre, Aimeric de Belenoi, Aimeric de Peguilhan, 

Aimeric de Sarlat, Albertet, Bernart Arnaut de Moncuc, Bertran de Born lo fill, Elias Fonsalada, Gui de 

Cavalhon (si se’l considera l’autor de la segona part del la cansó de la croada albigesa), Gui d’Ussel, 

Guilhem Ademar, Guillem de Cabestany, Guilhem Magret,Guilhem Rainol d’At, Guilhem de Tudela, 

Guiraut de Cabrera, Guiraut de Calanson, Peire de Bragairac, Peire Vidal, Perdigo, Pistoleta, Pons Barba, 

Pons de Capduelh, Pons d’Ortafà, Raimon de Miraval, Raimon Vidal, Uc de Mataplana, Uc de Sant Circ. 

Aquesta llista cal sumar-hi, l’autor del sirventés, Vai, Hugonet, ses bitensa (sempre que es consideri que 

no és Raimon de Miraval) i el trouvère Andrieu amb el qual Pere el Catòlic podria haver intercanviat uns 

versos (Guida, 2006: 239). 
42 Possiblement sigui aquest aspecte el que justifiqui que la Dr. Isabel de Riquer passi del regnat d’Alfons 

II al del seu nét Jaume I sense aturar-se al regnat de Pere el Catòlic. 
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Durant el seu regnat, Pere el Catòlic va aconseguir que Catalunya s’integrés 

completament a la civilització cortesa i esdevingués un centre de mecenatge més 

important que els existents al Llenguadoc (Asperti, 1999: 16). Pere II va rebre grans 

elogis per parts dels trobadors, però el seu reconeixement va quedar truncat per la 

derrota a la batalla de Muret, en què el monarca va perdre la vida. A partir d’aquest 

moment, la seva figura va quedar marcada, i en certa manera anul·lada de la història 

literària.  

5.3 De l’oblit al ressorgiment: Jaume el Conqueridor (1218-1276) 

La presència constant de trobadors a la cort, característica dels regnats 

precedents, va quedar interrompuda per la indiferència de Jaume I, especialment durant 

la primera part del seu regnat. Jaume I ha passat a la història literària associat a una 

imatge negativa, creada, en gran part, pels trobadors que el van criticar, d’una banda, 

per la seva indiferència envers als occitans en la seva lluita contra els francesos, i d’altra 

banda, per no haver venjat la mort del seu pare (Asperti: 1999: 17). Aimeric de Belenoi, 

a la tornada d’una de les seves composicions, li reclama, precisament, no haver seguit 

amb la política occitana dels seus antecessors:  

Del nostre rei me plagra d’Araguo 

Que, per son sen, disses d’oc o de no, 

Aissi cum pretz o requier et honransa. 

Meravilh me cum pot hom apelhar, 009,012 (I.Riquer, 1996: 941).  

I Bonifaci de Castellana, en una altra ocasió, li retreu la traïció que li exigia el 

seu deure filial:  

E·l falc reis cui es Aragos 

Fa tot l’an plachz, aman gasos; 

E fora·ilh plus bel, so m’es vis, 

Qe demandes am sos baros 

Son paire, q’era pros e fis, 

Qi fon mortz entre sos vesis, 

Tro fos dos tantz aqitiatz. 

Era, pueis yverns es e·l fil, 102, 001 (I.Riquer, 1996: 946).   

A mida que el domini francès es va anar imposant al nord dels Pirineus, els 

occitans van sol·licitar repetides vegades ajuda a Jaume I tal i com demostren algunes 
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composicions conservades, especialment sirventesos (I. Riquer, 1996: 938). En són un 

clar exemple les composicions dels trobadors i cavallers Tomier i Palaizí, la vida dels 

quals afirma que van compondre sirventesos sobre el rei d’Aragó.  

Tomiers e·N Palazis si fasian sirventes del rei d’Aragon e del comte de Proensa e de 

Tolsa e d’aquel del Baus, e de las rasons que corian per Proenssa. E foron dui 

cavallier de Tarascon, amat e ben volgut per los bons cavalliers e per las dompnas.  

Tomiers e’N Palazis, si fasian sirventes del rei d’Aragon e del comte de Proensa e 

de Tolosa, 442.B.A (Riquer, 1975: III,1156).  

Malgrat els intents dels occitans, Jaume I no va accedir a les seves peticions i va 

desatendre aquesta regió a favor de València. El gran nombre de composicions en què 

els trobadors demanen ajuda al monarca català ens permeten intuir la força amb que els 

francesos van imposar-se al sud de la Gàl·lia. En efecte, van aplicar una intensa política 

d’afrancesament basada en la inserció, no només d’un exèrcit francès, sinó també de 

juristes i administradors que pretenien imposar la llengua francesa sobre territori occità 

(Aurell, 1989). Tot i la repressió imposada pels francesos, els trobadors van seguir 

elaborant composicions. Alguns dels més rellevants d’aquest període van ser Gui de 

Cavalhon, Bonifaci de Castellana o Bertran d’Alamanon. Aquests poetes no només es 

van comprometre a defensar Occitània amb els seus sirventesos, sinó que també van 

prendre les armes per lluitar contra els francesos. En les composicions de tots aquests 

trobadors hi ha unes constants bàsiques: resistir contra els francesos i pressionar els 

successius reis de la Corona d’Aragó i els d’Anglaterra, tot recordant-los els seus 

compromisos.  

Durant la primera part del regnat de Jaume I, van tenir lloc alguns contactes 

entre el monarca i alguns trobadors, però tots ells, poc significatius. En aquest període, 

la presència de trobadors a la cort de Jaume I es documenta de manera discontínua, tal i 

com indiquen els casos de Gausbert de Poicibot, Sordel i Guilhem de Montanhagol. De 

fet, fins a l’any 1260, podem considerar que la cort de Jaume I va ser més un punt de 

passada que d’arribada o estada prolongada de poetes en llengua d’oc. Segons Asperti, 

no podem considerar que en aquest moment la poesia fos un fenomen aïllat de la cort, 

simplement no se li donava cap tipus de rellevància (Asperti, 1999: 19). Durant tot 

aquest temps, Jaume I no es va proposar com a protector de cap trobador, ni va 

esdevenir un punt de referència entre els poetes a diferència dels seus dos predecessors, 
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ni tan sols, va cultivar la poesia de manera ocasional. Si bé, els seus antecessors van 

recórrer a la lírica trobadoresca com instrument d’autolegitimació sobre el nord dels 

Pirineus, Jaume I va renunciar a aquest territori per mitjà d’un clar distanciament de la 

mateixa. La pràctica de la cansó com a passatemps cortesà es va conservar, però es van 

perdre els valors cultural, polítics i d’identitat lingüística, i en certa manera nacionals, 

que s’havien associat sempre a la poesia dels trobadors (Asperti, 1999: 19). 

Durant la segona meitat del regnat de Jaume I, a partir de 1260, el panorama en 

relació a la lírica trobadoresca va canviar enormement. Aquest canvi es deu, en gran 

part, a la intervenció del fill de Jaume I, Pere el Gran43(1276-1285). Al costat de Pere III 

es van reunir nombrosos trobadors de gran importància, tals com Paulet de Marselha o 

Cerverí de Girona, el qual va iniciar la seva activitat poètica a la cort catalana i va 

acabar esdevenint-ne el poeta oficial (Jeanroy, 1975: 200). Segons Asperti, la mediació 

de Pere III va ser fonamental perquè la lírica trobadoresca recuperés un espai privilegiat 

dins de la cort catalana:  

Con Pietro il Grande, prima come Infante e poi nei dieci anni di regno, e 

certo almeno in parte per sua iniziativa la corte d’Aragona riacquista una posizione 

rilevante, quale punto di riferimento riconosciuto, come non era mai stata in 

precedenza durante il regno di Giacomo (Asperti, 1999: 19).  

De fet, gràcies a la protecció de la lírica impulsada per Pere el Gran, Jaume el 

Conqueridor va aconseguir, finalment, que els trobadors confeccionessin una imatge 

positiva sobre ell, la qual li havia estat negada fins al moment. Alguns d’aquests 

trobadors van ser Bonifaci de Castellana, Guilhem de Montanhagol, Bernart de Rovenac 

i Olivier lo Templier, el qual li va dedicar la seva cansó de crozada:   

Rey d’Arago, de tot mal non chalen,  

C’avetz conqist de Tortos’al Biar 

E Malhoga, sovenga·us d’otramar,  

Pus que autre non pot esser tenens 

Del sieu Temple qe avetz tan gen servit.  

E car vos es del mon lo pus ardit  

De fag d’armas, ni Roma vo·n covida,  

Acorretz lai on tot lo mon vos crida.  

���������������������������������������� �������������������
43 Pere el Gran, dit també Pere II de Catalunya-Aragó, Pere III d’Aragó, Pere I de Sicília o Pere I de 

València. Al llarg del treball, s’anomena el monarca amb dues d’aquestes formes, Pere II o Pere el Gran.  
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Olivier lo Templier, Estat aurai lonc temps en pessamen, 312,001, vv. 17-

24 (Riquer, 1975: III, 1475).  

A partir d’aquest moment, es distingeixen dues línies de producció trobadoresca, 

la primera, més moralista i relacionada amb el tema de la croada i el rei Jaume I; i la 

segona, vinculada amb la tradició amorosa o l’ideal cavalleresc, lligada a l’infant Pere.  

Afortunadament, durant la darrera etapa del regnat de Jaume I, la lírica 

trobadoresca va recuperar la seva condició favorable i les relacions entre els trobadors i 

els monarques de la Corona d’Aragó van ser represes i, de nou, insaturada a la cort 

catalana (Asperti, 1999: 21).  
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6. LA IMATGE DE PERE EL CATÒLIC ENTRE ELS TROBADORS I ELS 

REDACTORS DE VIDAS I RAZÓS   

Després d’haver presentat breument el context històric i els regnats anterior i 

posterior al de Pere el Catòlic, ens disposem a reconstruir la imatge que els trobadors i 

redactors de vidas i razós van confeccionar del monarca a partir de dels textos que en fa 

al·lusió44. A fi de dur a terme una anàlisi ordenada, estructurem el nostre discurs al 

voltant dels successos més importants que van marcar la vida de Pere II, i en 

conseqüència, van condicionar el seu retrat. Completem la nostra anàlisi amb 

informació extreta de les cròniques catalanes45, les quals, encara que no formin part del 

nostre corpus, ens serveixen per contrastar i ampliar la informació extreta dels textos 

trobadorescos. 

El primer succés rellevant de la vida del monarca referit al corpus seleccionat és 

la coronació de Pere II a la Santa Seu. El novembre de 1204, el príncep Pere va arribar a 

Roma amb un sèquit de senyors catalans i occitans per rebre, per primera vegda dins de 

la història dels monarques de la Corona d'Aragó i únic entre els seus contemporanis 

europeus, les insignes de la dignigat reial per part del papa Innocenci III (Guida, 2006b: 

235). Fins al moment, la Santa Seu només havia coronat emperadors. A Pere II, el papa 

no només li van entregar el ceptre i la corona, sinó també la mitra i la poma, emblemes 

reservats als emperadors. Amb aquesta coronació, Pere II es va desnvincular de 

l'homenatge al rei de França i va culminar el procés d'independència respecte a la 

dinastia capeta iniciat pel pare (Guida, 2006b: 236). Del corpus seleccionat, només 

Guilhem Magret es refereix a aquest aspecte de la biografia de Pere II:  

         Reis aragones,  

          Legatz de Romaigna,  
���������������������������������������� �������������������
44 El corpus seleccionat està format per vint-i-quatre textos (divuit poesies, quatre vidas i dues razós) de 

dotze trobadors i un autor anònim: Aimeric de Peguilhan, Aimeric de Sarlat, Albertet, Gui de Cavalhon, 

Guilhem Magret, Guiraut de Calanson, Peire Vidal, Perdigo, Pistoleta, Pons de Capduelh, Raimon de 

Miraval, Uc de Saint Circ i l’autor del Vai, Hugonet (sempre que es consideri que no és Raimon de 

Miraval).  
45 La nostra anàlisi s’inspira fonamentalment en el capítol de Ferran Soldevila, La figura de Pere el 

Catòlic en les cròniques catalanes, publicat per primera vegada l’any 1926 a la Revista de Catalunya, 

inclòs posteriorment a la seva obra pòstuma de recopilació Cronistes, joglars i poetes (1996). En aquest 

capítol, Soldevila fa un repàs per les diverses cròniques catalanes que han tractat la figura de Pere II a 

partir d’alguns dels aspectes més rellevants de la seva biografia. 
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          E dux e marques,  

          E coms de Sardaigna,  

Gent avez esclarzit l’escuoill 

E del froment triat lo zoill,  

Q’el loc de Saint Peir’es pausaz  

E drechuriers reis coronaz! 

E pos Deus vos a mes lais sus,  

Membre·us de nos que em za jus! 

[Rei aragonès, llegat de Romània, duc i marquès, i comte de Cerdanya, heu purificat 

gentilment l’espècie i separat el blat del fangar, que al lloc de Sant Pere esteu 

col·locat i com a rei justicier coronat! I doncs Déu us ha posat allà dalt, recordeu-vos 

dels qui estem aquí baix!]. Ma dompna·m ten pres, 223,004 vv. 41-50 (Riquer, 1975: 

II, 921-923).  

Un dels aspectes més interessants d’aquesta cansó és l’anàlisi dels títols que 

Guilhem Magret adjudica a Pere II. En primer lloc, cal notar que el trobador atorga el 

títol de “llegat de Roma” al monarca, un títol que només s’atorgava a un cardenal o 

persona de confiança del papa enviada a algun lloc com a representant seu. Segons 

Riquer, encara que de manera arriscada, tal i com ell mateix manifesta, es podria pensar 

que Pere el Catòlic és anomenat així per ser el cap de la futura croada projectada contra 

els regne musulmà de Mallorca (Riquer, 1975: II, 923). En segon lloc, cal remarcar que 

Pere el Catòlic s’intitulava rei d’Aragó i comte de Provença, i després de la seva boda 

amb Maria de Montpeller, en ocasions, també senyor de Montpeller, però mai marquès, 

títol amb què era conegut el seu pare, Alfons II d’Aragó. Segons Riquer, és possible que 

Guilhem Magret apliqués per error una intitulació pròpia del pare al fill (Riquer, 1975: 

II, 923). Contemporàniament,el seu germà, Alfons II de Provença, s’intitulava comte de 

Provença46. Sembla que aquesta genealogia era ben coneguda pel biògraf de la vida de 

Gui de Cavalhon (BEdT 192.B.A), el qual afirmava en relació al trobador que:  

E si se crezec q’el fos drutz de la comtessa Garsenda, moiller qe fo del 

comte de Proensa, qe fo fraire del rei d’Aragon. 

[I es va creure que va ser amant de la princesa Garsenda, esposa que va ser del 

comte de Provença, que va ser germà del rei d’Aragó.] Guis de Cavaillon fo un 

���������������������������������������� �������������������
46 Alfons II de Provença va rebre del seu pare els comtats de Provença, Milhau, Gavaldà i Roerga, i 

posteriorment, li va llegar els seus drets sobre Montpeller. El comte de Provença es va casar amb 

Garsenda, néta primogènita de Guilhem IV, comte de Forcalquier. 
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gentils bars de Proensa, seigner de Cavaillon, larcs hom e cortes, 192.B.A (Riquer, 

1975: III, 1187-1188).

Per últim, el títol de comte de Cerdanya, també adjudicat a Pere II per Guilhem 

Magret, segons Riquer, és correcte, ja que els reis d’Aragó i comtes de Barcelona van 

gaudir d’aquesta intitulació a partir de l’any 1119 quan Ramon Berenguer III va heretar 

el comtat de Cerdanya (Riquer, 1975: II, 923).  

Un altre aspecte a destacar de la cansó de Guilhem Magret és l’al·lusió al blat 

que apareix en un dels darrers versos (v.46). Segons Milà i Fontanals, aquesta referència 

podria estar relacionada amb la llegenda, segurament tardana, sobre l’estratègia de la 

qual es va valdre Pere II perquè el papa no el coronés amb els peus, tal com era el 

costum de l’època. Segons explica aquesta llegenda, Pere II deuria haver-se fet coronar 

amb una corona de pa per assegurar-se que el papa la hi posaria amb les mans i no amb 

els peus (Milà i Fontanals, 1966: 129). 

La coronació de Pere II també és recollida per les cròniques, encara que no en 

tots els casos. El Llibre dels Feits, per exemple, no s’hi refereix, ja que, a ulls dels 

successors del Pere II, aquest acte no va tenir cap valor efectiu. Paradoxalment, la 

redacció primitiva dels Gesta comitum ens presenta aquest fet com un èxit de Pere el 

Catòlic i com el resultat de l’afany de glòria del monarca. Cal dir, però, que els Gesta 

comitum només es refereixen a la coronació i unció del monarca, i en cap cas parlen de 

l’acte de vassallatge ni del tribut anual que el monarca va haver de pagar (Soldevila, 

1926: 503).  

Malgrat la importància que va tenir aquesta coronació en el context europeu, 

dins del corpus trobadoresc analitzat els dos successos històrics més recurrents en 

relació a Pere II són, amb diferència, la batalla de Las Navas de Tolosa (1212) i el 

posicionament de Pere II a favor dels occitans. De fet, va ser gràcies a la seva 

intervenció victoriosa a las Navas de Tolosa que Pere el Catòlic va guanyar-se 

l’anomenada de príncep valerós a les dues vessants dels Pirineus.   

Un dels poetes que millor coneixia la situació peninsular anterior a la batalla de 

Las Navas de Tolosa era Peire Vidal. Aquest trobador va passar llargues temporades a 

les corts espanyoles, especialment a les d’Alfons II i Alfons IX de Lleó (Riquer, 1975: 

II, 862). En una de les seves composicions, escrita abans de la batalla, Peire Vidal, 
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davant de la situació de conflicte contra els musulmans, demana als reis cristians que 

uneixin les seves forces per combatre l’enemic47:  

Als quatre reis d’Espanh’esta mout mal 

Quar no volon aver patz entre lor;  

Quar autramen son ilh de gran valor,  

Adreit e franc e cortes e leyal,  

Sol que d’aitan gensessos lur escuelh,  

Que viresson lor guerr’en autre fuelh,  

Contra la gen que nostra lei no cre,  

Tro qu’Espanha fos tota d’una fe. 

Plus que·l paubres, quan jai el ric ostal, 364, 036 (Avalle, 1960: 325).  

En aquest cas, Peire Vidal no es refereix a Pere el Catòlic, sinó al seu pare, 

Alfons II, per tant, aquesta composició cal situar-la abans del 1196, any en què va morir 

el monarca. Peire Vidal també va tenir paraules per a Pere II en el mateix context de 

batalla contra els infidels. En els últims versos d’una de les seves composicions, el 

trobador es dirigeix a Pere II amb to fanfarró i li demana que intervingui en contra dels 

pagans de la península. Aquesta sirventés-cansó també és anterior a la batalla de Las 

Navas de Tolosa, i segons Riquer, és probable que el trobador intuís la futura 

intervenció de Pere II a la batalla (Riquer, 1975: II, 864): 

Al rei Peire, de cui es Vics,  

E Barsalon’e Monjusics,  

Man que meta totz sos afics 

En destruire·ls pagans de lai,  

Qu’ieu destruirai totz sels de sai.  

[Al rei Pere, de qui són Vic, i Barcelona i Monjuic, jo ordeno que posi tots els seus 

esforços en destruir els pagans d’allà, que jo destriuré tots els d’aquí]. Pus aubert ai 

mon ric thesaur, 364, 038 vv. 86-90 (Avalle, 1960 : 288-301).  

També Perdigon es dirigeix a Pere II pel mateix motiu i, en la mateixa línia que 

Peire Vidal, insisteix en la necessitat que tots els monarques s’uneixin per combatre 

“contra·ls renegatz” (v.60). És interessant recordar que, posteriorment, en el marc de la 

���������������������������������������� �������������������
47 Aquesta composició no forma part del nostre corpus perquè entre aquests quatre reis no es troba Pere II, 

sinó el seu pare. No obstant això, ens hi referim perquè la considerem molt il·lustrativa del context.  
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croada albigesa, Perdigon serà partidari dels francesos, i fins i tot, arribarà a alegrar-se 

de la mort de Pere II a la batalla de Muret.  

Del rei d’Aragon m’es gen,  

Quar tan li platz enantir 

Tot quan boz pretz deu grazir;  

E·l rei n’Anfos eissamen,  

Qu’ab rics faitz d’emperador 

      Creis s’onor;  

      Don sapchatz 

      Que acordatz 

      Los volgr’en patz 

Vezer contra·ls renegatz.  

[El rei d’Aragó m’és amable, perquè tant li plau enaltir tot allò que el bon mèrit ha 

d’acollir, i el rei Alfons igualment, que fa créixer la seva glòria amb poderosos fets 

d’emperador; sabeu doncs que voldria veure en pau i d’acord contra els renegats]. 

Entr’amor e pessamen, 370,005 vv. 51-60 (Chaytor, 1926: 14-18).  

Les dues darreres composicions presentades, una de Peire Vidal i l’altra de 

Perdigon pertanyen al gènere del sirventés-cansó. Des del nostre punt de vista, el gènere 

d’aquestes composicions podria haver estat determinat pel context en què s’emmarquen, 

previ a la batalla de Las Navas de Tolosa. De ben segur, en aquest moment, molts 

trobadors van animar-se a escriure i difondre composicions a favor de la unió dels reis 

cristians per vèncer l’enemic.  

Pons de Capduelh, després de la victòria de Pere II a Las Navas de Tolosa, va 

dedicar-li una cansó de crozada, en la qual elogia hiperbòlicament el monarca i el 

presenta com un punt ideal de referència per a la cavalleria cristiana:   

Reis d’Aragon, francs, humils, de bon aire,  

Vos serves Deu de bon cor humilmen;  

El si’ab vos e tuich digam “Amen”.  

[Rei d’Aragó, generós, humil, de bon origen, vós serviu a Déu humilment amb bon 

cor; Ell sigui amb vós i diguem tots “Amen”]. So c’om plus vol e plus e volontos, 

375,022 vv.41-43 (Riquer, 1975: III, 1267-1269). 

A partir de la victòria de Pere el Catòlic a Las Navas de Tolosa, el nombre 

d’al·lusions favorables al monarca va augmentar considerablement. De fet, dins del 
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nostre corpus, la majoria de textos ens serveixen per il·lustrar aquest aspecte. Per 

exemple, Pistoleta, en una de les seves composicions, elogia el monarca a partir de 

l’enumeració de les seves qualitats, les quals considera que el situen per davant de la 

resta de monarques:   

Al valen rey, qu’es de pretz coronatz 

Sobr’autres reys e que mielhs se capte,  

On fis ioys nays et es renovellatz 

Ioys e uovens, t’en vai, chansos, de se 

En Aragon, on prendon tug repaire 

Bon fag valen que francx reys deia faire; 

E saluda·m de Perpinhan enan 

Selhs o selhas que d’amor an talan.  

[Al valent rei, que està coronat de mèrit per sobre dels altres reis i que millor es 

comporta, on el lleial goig neix i es renoven goig i joventut, ves-te’n, cançó, d’aquí a 

Aragó, on prenen residència totes les accions valentes que un rei noble pugui fer; i 

saluda de la meva part de Perpinyà en avall a tots aquells i aquelles que tenen desig 

d’amor]. Anc mais nulhs hom no fon apoderatz, 372,002 vv.33-40 (Niestroy, 1914: 

30-31).  

En una altra ocasió, novament Pistoleta, després d’adjudicar a Pere II les 

qualitats pròpies d’un bon rei cortès, afirma que se n’ha fet vassall:  

                     Al cortes rei, qu’es reis sens vilania 

E reis de grauz e reis de largetatz,  

Reis de domnei e reis de bon solatz,  

Reis d’acuillir e de dousa paria,  

Reis d’ardimenz e reis senes paor,  

Reis d’Aragon, de cui ai fait seingor,  

T’en vai, chansos ! Que vas lui [eu] me vire,  

Sai ses amic, sens hom e sens servire.  

[Al cortès rei, que és rei sense vilania, i rei de goig i rei de liberalitat, rei de 

galanteig i rei de bon tracte, reis d’acolliment i de dolça companyia, rei d’ardidesa i 

rei sense por, rei d’Aragó, de qui he fet senyor, vés-te’n cançó! Que cap a ell (jo) 

m’adreço, aquí sense amic ni vassall ni servidor]. Ai! Tan sospir mi venon noit e dia, 

372, 001 vv. 33-40 (Niestroy, 1914: 21-22).  

També Peire Vidal, a la seva cansó de crozada, una clara exhortació cap a  la 

croada d’Orient, elogia obertament l’actitud de Pere II per mitjà de la contraposició amb 
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Felip August de França. Cal notar, però, que en aquest cas, el trobador no s’està de 

referir-se, encara que subtilment, a una de les febleses del monarca: deixar que els seus 

servidors s’enriqueixin massa. Des del nostre punt de vista, Peire Vidal, lluny de criticar 

Pere II, l’excusa tot culpant els servidors que s’aprofiten de la seva bona fe:  

Catalan et aragones  

An senhor honrat e valen  

E larc e franc e conoissen,  

Humil et adreg e cortes.  

Mas trop laissa enmanentir 

Sos sers, cui Dieus bais et azir;  

Qu’a totz jorns estan en agag 

Per far en cort dan et empag.  

[Catalans i aragonesos tenen un senyor honrat i valent, generós, franc, instruït, 

humil, hàbil i cortès. Però deixa enriquir-se massa als seus servidors, que Déu 

humiliï i confongui; que tots els dies estan a l’aguait per fer mal i molestar a la cort]. 

Baron, Jhesus, qu’encrotz fon mes, 364, 008 vv. 33-40 (Riquer, 1975: III, 903-906). 

Encara que no podem afirmar que Albertet visités les corts catalanes, sabem que 

va enviar una de les seves composicions més antigues, Ab son gai e leugier (BEdT 016, 

002) a Pere el Catòlic (Riquer, 1975: II, 1130). De la mateixa manera que els seus 

companys, Albertet insisteix en el mèrit i el valor de Pere II i posa de manifest que 

altres autors, “il gran e·il menor” (v.48), també s’hi ha referit. Aquest darrer aspecte ens 

dóna pistes sobre la celebritat de la qual gaudia el monarca durant aquest període.   

Chanssos, part Balaguier 

   T’en vai ad espero al bon rei d’Arago,  

   Q’el a fin pretz entier 

   E voluntat veraia,  

   E non cre gen savaia,  

   Anz sap far bonamen  

   Faitz de bon rei valen ; 

   Per qe·il gran e·il menor 

Van issausan son pretz e sa valor.  

[Cançó, al costat de Balaguer, ves-te’n ben ràpid cap al bon rei d’Aragó, que té un 

mèrit pur i sencer i una voluntat real, i no creu la gent miserable, tot el contrari sap 

fer bonament els fets d’un bon rei valent; perquè els grans i els petits exalten el seu 
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mèrit i el seu valor]. Ab son gai e leugier, 016,002 vv. 41-49 (Boutière, 1937: 35-

37).  

L’elogi de Guiraut de Calanson dirigit a Pere el Catòlic és probablement el més 

original dels recollits en el nostre corpus. Guiraut de Calanson no es limita a 

acompanyar el nom del monarca amb els qualificatius propis d’un bon rei cortès, sinó 

que construeix el seu elogi a partir d’una metàfora en què compara la dificultat 

d’enumerar les virtuts de Pere II amb el recompte de les estrelles durant la nit:  

Si·l plai, senes trestot enjan,  

      Vuelh que s’en an 

Al bon rei dels Aragones,  

     Quar sa valors 

Es tals qu·ls sieus bos aips melhors 

     Pot om comtar 

Cum las estelas, quant es sers,  

     E son aders 

Per lui ben servir mout joglar, 

Que res als sieus noi sabon avenir 

Mas quan dizon: “Pros reis es, ses falhir” 

 [Si li plau, sense gens d’engany, vull que vagi al bon rei dels aragonesos, perquè el 

seu valor és tal que les seves bones i excel·lents qualitats hom pot comptar com les 

estrelles, per la tarda, i per servir-lo bé prosperen molts joglars, els quals res no 

saben aconseguir dels seus, només quan diuen: “Noble rei és, sense falta”]. Una 

doussa res benestan, 243,011 vv.34-44 (Ernst, 1930: 255-406).  

Aimeric de Peguilhan també enalteix la figura de Pere II, però en comptes de 

fer-ho a partir de l’enumeració de les virtuts corteses adjudicades al monarca, com ja 

havien fet altres trobadors, construeix el seu elogi per mitjà de la idea de continuïtat 

entre el seu regnat i el del seu pare, Alfons II. En el primer  cas, el trobador explicita el 

lligam entre pare i fill a través de la metàfora “Car bon pretz cuoill cel qui semena 

honranssa” (v.38):  

Reis d’Aragon, qui·l vostre gai semblan 

Vei, ben pot dir : De bon pair bon enfan.  

Car bon pretz cuoill cel qui semena honranssa.  
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[Rei d’Aragó, qui el vostre alegre semblant veu, bé pot dir : De bon pare, bon fill. 

Perquè bon mèrit cull aquell que sembra honor]. Car fui de dura acoindanssa, 

010,014 vv. 36-38 (Shepard & Chambers, 1950 : 201-203). 

I en el segon cas, d’una manera molt semblant a l’anterior, posa de 

manifest la continuïtat entre regnats per mitjà del vincle filial que uneix Pere II a 

Alfons II:  

Al bon rei, fill de bon paire,  

   Q’es bels e bos eissamen,  

Car sap ben dir e mieils faire,  

   T’en vai, chansos, per prezen,  

   En Aragon, q’el resplan 

Sobr’ autres reis e s’enanssa;  

   Per que sera derenan,  

   Si cum sol esser, cabals 

   Mos chans, et eu atretals.  

[Al bon rei, fill de bon pare, que és bo i just igualment, ja que sap dir bé i fer millor, 

vés-te’n, cançó, com un regal, a Aragó, on ell brilla per sobre d’altres reis i eixampla 

(la seva fama); perquè serà a partir d’ara, així com sol ser excel·lent, el meu cant i jo 

també]. Puois descobrir ni retraire, 010,042 vv. 37-45 (Shepard & Chambers, 

1950 : 201-203).  

Al costat de la batalla de Las Navas de Tolosa, l’altre succés més recurrent dins 

del nostre corpus és el posicionament de Pere II a favor dels occitans i la seva 

participació a la batalla de Muret. A mida que la presència francesa es va anar fent més 

evident al nord dels Pirineus, els occitans, i en nom d’aquests, els trobadors, van dirigir-

se a Pere II perquè intervingués al seu favor. Per exemple, Raimon de Miraval, trobador 

i senyor occità, en una de les seves composicions, es dirigeix a Pere II perquè l’ajudi a 

reconquerir les terres occitanes dominades pels francesos, especialment el seu castell de 

Miraval i el castell de Belcaire de Raimon IV de Tolosa: 

Mas lo reis m’a covengut 

Que·l cobrarai anz de gaire,  

E mos Audiartz48 Belcaire:  

Puois poiran dompnas e drut  

Tornar el joi q’ant perdut.  

���������������������������������������� �������������������
48 Raimon de Miraval es refereix a Raimon IV de Tolosa amb aquest senhal.  
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[Però el rei m’ha promès que el (el meu castell) recuperaré d’aquí no gaire, i el meu 

Audiartz (recuperarà) Belcaire: després les dames i els amants podran tornar al goig 

que han perdut]. Bel m’es q’ieu chant e coindei, 406,012 vv. 69-73 (Riquer, 1975: II, 

1005-1008). 

En una estrofa precedent de la mateixa cansó, Raimon de Miraval demana al 

monarca que recuperi el castell de Montagut, conquerit per Simó de Montfort l’any 

1211, i torni a Carcassona. Acte seguit, afegeix que en cas d’aconseguir-lo, serà temut 

tant pels francesos com pels almohades. Aquesta afirmació només pren sentit en el seu 

context, després de la batalla de Las Navas de Tolosa i abans de la batalla de Muret, 

moment en què els francesos veien en la figura de Pere II un possible aliat dels occitans, 

i per tant, un enemic:  

Chanssos, vai me dir al rei 

Cui jois guid’e vest e pais,  

Q’en lui non a ren biais,  

C’aital cum ieu vuoill lo vei;  

Ab que cobre Montagut 

E Carcasson’el repaire;  

Pois er de pret emperarire,  

E doptaran son escut 

Sai frances e lai masmut.  

[Cançó, vés de part meva a dir al rei que guia i vesteix i nodreix el goig, que en ell 

no hi ha res indigne, que tal i com el vull jo el veig; només que recuperi Montagut i 

torni a Carcassona; després serà emperador de mèrit, i temeran el seu escut aquí els 

francesos i allà els almohades]. Bel m’es q’ieu chant e coindei, 406,012 vv. 55-63 

(Riquer, 1975: II, 1005-1008).  

El redactor de la razó que acompanya aquesta composició, fidel al text del 

trobador, presenta un monarca compromès amb els seus vassalls i disposat a ajudar-los 

a recuperar les terres conquerides pels francesos: 

Et avenc se que·l reis d’Arago venc a Toloza, per parlar al comte e per 

vezer sas serors, ma dona Elienor e ma dona Sancha; e si se confortet molt sas serors 

e·l comte e·l filol e la bona gen de Toloza, e promes al comte qu’el li recobaria 

Belcaire e Carcasona, et a·N Miraval lo sieu castel; e que faria si que la bona gens 

cobrarion lo joi c’avion perdut.  
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[I va ocórrer que el rei d’Aragó va anar a Tolosa per parlar amb el comte i 

per veure les seves germanes, la meva senyora Elionor i la meva senyora Sança; i va 

consolar molt a les seves germanes i al comte i al seu fillol i a la bona gent de 

Tolosa, i va prometre al comte que ell li recuperaria Belcaire i Carcassona, i a 

Miraval el seu castell; i que actuaria perquè la bona gent recuperés l’alegria que 

havien perdut. ] Quan lo coms de Toloza fo deseretatz per la Gleiza e per los 

Franses, et ac perduda Argensa, 406.B.E (Riquer, 1975: II, 1003-1004).   

Tal i com posen de manifest els textos presentats i molts d’altres, els occitans, 

davant de la situació de conflicte en què es trobaven, van demanar protecció a Pere el 

Catòlic, el qual consideraven un rex post Deum secundus, perquè els alliberés del 

domini francès (Guida, 2006b: 238). En efecte, els occitans s’havien convertit 

conscientment en vassalls de Pere II i havien acceptat l’extensió de la jurisdicció 

monàrquica en deteniment de la pròpia. Segons Guida, l’abdicació de la pròpia 

autonomia i el recurs a la protecció d’una dinastia, per tants aspectes, sentida com a 

germana, no deuria produir cap tipus de trauma dins del món cultural i polític occità, ja 

sigui perquè no hi havia cap altra alternativa, o bé, perquè des de feia temps s’havia 

iniciat un procés d’assimilació que havia portat a la quasi integració sota els aspectes 

administratius, culturals i lingüístic de les dues vessants dels Pirineus. En aquest context 

resulta significativa la invitació feta per l’anònim autor del sirventés Vai, Hugonet ses 

bistensa49 a Pere II, el qual demana al “franc rey aragones” (v.2) que ajudi els occitans a 

combatre les milícies croades davant de la presència francesa al nord dels Pirineus:  

Vai, Hugonet ses bistensa  

Al franc rey aragones;  

Chanta·l noel sirventes 

E di·l trop fai gran suffrensa 

Si que’hom lo ten a falhensa;  

Quar sai dizon que frances  

An sa terra en tenensa 

Tan longamen e ses tensa;  

E pus lai a tan conques,  

Agues de say sovinensa!  

���������������������������������������� �������������������
49 Per més informació sobre aquesta composició i el debat que ha suscitat el seu possible autor, consulteu 

l’article: Guida, Saverio (2006a). “L’autore ed il latore di Vai Hugonet, ses bistensa (BdT 461, 247)”. 

Cultura Neolatina, vol. 66, p. 45-82. 
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[Vés, Hugonet, sense demora, cap al generós rei aragonès; canta-li nou sirventès i 

digues-li que és massa el que suporta, tant que se li considera un defecte. Perquè 

aquí diuen que els francesos tenen la seva terra en possessió des de fa temps i sense 

oposició; i doncs allà ha conquerit tant, recordi’s d’aquí]. Vai, Hugonet, ses bistensa, 

461,247 vv. 1-10 (Riquer, 1975: III, 1702-1704). 

Tal i com demostren aquestes versos, Pere el Catòlic era vist pels occitans com 

el vertader i legítim senyor feudal a qui havien de sotmetre’s, respectar i obeir per sobre 

dels barons occitans, els quals no eren més que els seus fidels vassalls.  

Pràcticament tots els trobadors van donar suport als senyors occitans, encara que 

només fos per aversió al domini francès. Només coneixem el cas d’un trobador que, 

després d’haver gaudit dels seus favors, va passar-se al bàndol contrari, Perdigon (Milà i 

Fontanals, 1966: 141): 

(...) el anet ab lo primse d’Aurenga, En Guilem dels Baus, et ab En Folquet 

de Marceilla, evesque de Toloza, et ab l’abas de Sistel a Roma, sercan lo mal del 

comte de Toloza et [per] azordenar la crozada. Per que fon dezeretatz lo bos coms 

Raimons de Toloza; e sos neps, lo coms de Bezers, f[on] mortz; Tolzan e Caersin e 

Bederes et Albuges fon destruitz; e mortz lo reis Peire d’Arago ab mil cavaloers 

davan Murel, e. XX. milia d’autres homes en foron mortz50. A totz aquetz faitz far et 

azordebar fon Perdigos, e·n fes prezicansa en cantan; per que las gens se crozeron; e 

fes lauzor a Dieu, quar li Franses avión desconfit lo rei d’Arago e mort, o cals lo 

vestia ab se (...). 

[(...) ell va anar amb el príncep d’Aurenga, en Guilhem de Baus, i amb 

Floquet de Marselha, bisbe de Tolosa, i amb l’abat de Cister a Roma, amb l’objectiu 

de fer mal al comte de Tolosa i organitzar la croada. Per la qual el bon comte de 

Tolosa va ser desposseït dels seus béns; i el seu nebot, el comte de Besiers, va ser 

mort; la zona de Tolosa i de Carcí i de Besiers i l’Albí van ser destruïts; i mort el rei 

Pere d’Aragó amb mil cavallers davant de Muret, i uns altres vint mil home van ser 

morts. Perdigon es va dedicar a realitzar i reglar totes aquestes accions; i va fer-ne 

una predicació cantat, perquè la gent prengués la creu; i va lloar Déu, perquè els 

francesos havien vençut i mort el rei d’Aragó, el qual l’abastia amb roba (...)]. Et 

estan en aquella honor et en aquel pretz, el anet ab lo prinse d’Aurengua, 370.B.B.b 

(Boutière, 1973: 408-415).  

���������������������������������������� �������������������
50 Versió R: “E per deseretar lo bon comte .R. e son nevit, lo coms de Bezers; e Carcasses et Albeges fon 

destrug, e·n muri lo rey .P. d’Arago ab .M. cavayers denan Murel, e pus de .XX.M. autres homes” 

(Boutière, 1973: 412).  
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Tal i com s’explica a la vida extensa del trobador, Perdigon va ser partidari dels 

francesos durant la guerra contra els albigesos i, fins i tot, va anar a Roma amb Guilhem 

de Baus i Floquet de Marselha per trobar la manera de fer mal al comte de Tolosa. 

També va encarregar-se de compondre composicions contra els albigesos i es va alegrar 

obertament de la mort de Pere II a la batalla de Muret.  

Jaume I, al Llibre dels Feits, també es refereix a la mort de Pere el Catòlic en 

combat i, malgrat que no se n’alegra, no s’està d’afirmar que el seu pare, la nit abans de 

la batalla, s’havia lliurat amb tanta intensitat als plaers de l’amor que l’endemà al matí, 

mentre escoltava missa, es va veure obligat a seure (Soldevila, 1926: 501):  

E aquel dia que feu la batayla hauia jagut ab una dona, si que nos hoim dir 

depuys a son reboster qui hauia nom Gil, e fo puys frare del espital, qui hauia estat 

en aquel conseyl, e a altres qui ho uiren per sos uyls, que anch al Evangeli no poc 

estar en peus, ans sasech en son seti mentres deya (Edició Aguiló, 1873: 17). 

Aquest desig de Pere II per les dones, sintetitzat pel seu fill en l’expressió “era 

hom de fempnes” (Edició Aguiló, 1873: 16), és referit per Jaume I en una altra ocasió al 

llarg de la seva crònica. Cal dir, però, que, en aquest cas, quan s’hi remet, en comptes de 

criticar el pare per aquesta feblesa, es limita a condemnar els servidors que se 

n’aprofitaven:  

 [Els barons] E mostrauen li lurs muylers, e lurs fiyles, e lurs parentes les 

pus beles que podien trobar. E quant sabien que el era hom de fempnes, tolien li son 

bon proposit e feyen lo mudar ço que els volien (Edició Aguiló, 1873: 16). 

La fama de faldiller de Pere II també va ser recollida pels trobadors i els 

redactors de vidas i razós. Aimeric de Sarlat, en la seva cansó Aissi mueu mas chansos

(BEdT 011, 001) es refereix al monarca com un gran seductor de dames i se serveix de 

la seva figura per expressar la magnitud del seu amor per dama. El trobador arriba a 

afirmar que el seu amor és tan intens que no permetria que ni el famós rei d’Aragó, de 

noble mèrit, li prengués la seva estimada:  

Neus del bon rei prezan 

d’Aragon, c’a pretz guai,  

Sobre tot no volria 

Agues sa drudaria.  
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[Per sobre de tot no voldria que ni el famós rei d’Aragó, que té alegre mèrit, tingués 

el seu amor]. Aissi mueu mas chansos, 011,001 vv. 51-54 (Riquer, 1975: II, 808-

810). 

També el redactor de la razó que acompanya la composició de Raimon de 

Miraval Entre dos volers sui pensius (BEdT 406.B.D) es remet a la fama de faldiller de 

Pere el Catòlic, en aquest cas, però, simplement per justificar la intervenció del monarca 

a favor dels occitans. En efecte, segons aquests text, el motiu que va portar Pere II a 

lluitar contra els francesos va ser el seu amor per una dama occitana51: 

Raimons de Miraval si s’enamoret de N’Alazais de Boisazo, qu’era joves e gentils e 

bela, e fort volontoza de pretz e d’onor e de lauzor; (...) et el la enanset en cantan et 

en comtan, aitan com poc ni saup; e fes de leis maintas bonas chansos, lauzan son 

pretz e sa valor e sa cortezia; e mes la en si gran honor que tuit li valen baro d’aquela 

encontrada entendion en ela: lo vescoms de Bezers e·l coms de Toloza e·l reis Peire 

d’Arago, als cals Miravals l’avia tan lauzada que·l reis, senes vezer, n’era fort 

enamoratza e l’avia mandat sos messatges a sas letras e sas joias; et el eis moria de 

volontat de leis vezer (...) Don lo rei s’en venc en Albuges et a Lombertz per ma 

dona N’Alazais: e·N Miravals venc ab lo rei, preguan lo qu’el li degues valor et 

ajudar ab ma dona N’Alazais. Fort fo ereubutz et onratz lo reis e vengutz volontiers 

per ma dona N’Alazais.  E·l reis, ades que fo asetatz apres d’ela, si la preguet 

d’amor; er ella li dis ades de far tot so que·el volia, si que la nueit ac lo reis tot so 

que·ill plac de leis (...) 

 [Raimon de Miraval es va enamorar d’Alazais de Boissazon, que era jove i gentil i 

bella, i molt desitjosa de mèrit i d’honor i de fama; (...) i va fer d’ella moltes bones 

cançons, lloant el seu mèrit i el seu valor i la seva cortesia; i la va col·locar en tan 

gran honor que tots els grans barons d’aquella comarca es van enlluernar d’ella; el 

vescomte de Besiers, el comte de Tolosa i el rei Pere d’Aragó, als quals Miraval 

l’havia lloada tant que el rei, sense veure-la, se n’havia enamorat molt i li havia 

enviat els seus missatgers, les seves cartes i les seves joies; i ell mateix es moria de 

desig per veure-la (...) Així doncs, el rei va anar cap a Albigès i a Lombers per la 

meva senyora Alazais; i Miraval va anar amb el rei, pregant-li  que ell li donés valor 

���������������������������������������� �������������������
51 Segons Riquer, no hem de menystenir aquesta versió, ja que és semblant a la informació que ens 

ofereix Guilhem de Pueglaurens a la seva crònica sobre la guerra dels albigesos. Segons Pueglaurens, 

quan Pere II estava a punt de lluitar contra Simó de Monfort, el francès va aconseguir interceptar un 

correu que portava una carta destinada al rei on, en comptes de trobar dades militars, el rei s’adreçava a 

una noble dama, esposa d’un noble de la diòcesi tolosana, en la qual explicava que per l’amor que li 

professava havia decidit fer fora els francesos d’Occitània (Riquer, 1975: I, 955).  
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i ajuda al costat de la meva senyora Alazais. Molt feliç i honrat  va ser el rei i 

gustosament acollit per la meva senyora Alazais. I el rei, en tan bon punt va seure al 

costat d’ella, li va requerir amor;  i ella li va dir al moment que faria tot allò que ell 

volgués, de manera que per la nit el rei va obtenir d’ella tot li va plaure (...) ]. Vos 

aves entendut d’En Raimon de Miraval com el saup enguanar la Loba e remaner ab 

leis em patz, 406 B.D (Riquer, 1975: II, 995-997).  

La intervenció de Pere el Catòlic al nord dels Pirineus, especialment en relació a 

la croada albigesa, és atenuada per molts cronistes, els quals neguen qualsevol 

vinculació del monarca amb l’heretgia. Els Gesta Comitum, per exemple, justifiquen la 

intervenció reial dient que Pere el Catòlic va lluitar contra Simó de Montfort perquè el 

francès volia arrabassar els dominis de la seva germana, Elionor d’Aragó, esposa del 

Raimon IV de Tolosa. En el cas de Desclot, malgrat que dedica un capítol sencer a la 

batalla de Muret, en cap moment no parla ni de l’heretgia ni de la croada. Tampoc ho fa 

Muntaner, el qual ni tan sols es refereix a la batalla on Pere el Catòlic perdre la vida 

(Soldevila, 1926: 500).  

En canvi, Jaume I es mostra molt més explícit i en cap moment amaga que els 

homes que formaven part de l’exèrcit del seu pare estaven en pecat perquè lluitaven 

contra els croats, soldats de Crist. Jaume I justifica la derrota del pare per una mala 

disposició de batalla i per no concedir mercè a Simó de Montfort i els seus, els quals, 

abans del combat, volien retre’s a la voluntat del rei:  

E aquels de la part del Rey no saberen rengar la batayla, ni anar iustats, e 

ferien cada un rich hom per si, e ferien contra natura darmes. E per lo mal 

ordonamet, e per lo peccat52 que era en ells, hac se a uençre la batayla, e per la 

merçe que noy trobaren aquels qui eren de dins [a Muret] (Edició Aguiló, 1873: 17-

18). 

Probablement un dels aspectes més remarcables de la crònica de Jaume I és 

l’absència d’hostilitat cap Simó de Monfort. En el Llibre dels Feits, el monarca descriu 

el cabdill francès des d’una òptica favorable, en ocasions, fins i tot, es mostra més 

benèvol amb Simó de Montfort que amb el seu propi pare. En efecte, Jaume I es refereix 

al seu pare com  un home feble de voluntat que es va deixar enganyar pels occitans i que 

es va ser víctima del galanteig i les aventures amoroses (Soldevila, 1926: 501). Només 

���������������������������������������� �������������������
52 En cap moment Jaume I ens informa de quin pecat es tracta (Soldevila, 1926: 501).  
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al final de la crònica, quan es refereix a la mort de Pere II, Jaume I emet unes dignes 

paraules a favor del seu pare i de la pròpia nissaga:  

(...) car aixi ho ha usat nostre liynatge totz temps, que en les batayles quels 

an feytes ne nos farem, de uençre o morir (Edició Aguiló, 1873: 18).

La mort de Pere el Catòlic van ser molt sentida pels trobadors. Pistoleta, un dels 

trobadors que havia romàs a la seva cort53, afirma en una de les seves composicions que, 

des que havien mort Pere II i Alfons VIII de Castella, s’havia abstingut de cantar i que 

la poesia ja no li complaïa (Jeanroy, 1934: 413):  

Se chantars fos grazitz, 

Si cum sol, ni solatz,  

Be·m tengra per faillitz 

Qar tant m’en fui tarzatz; 

Mas chanz non ac saizon, 

Pueis lo reis d’Aragon 

Muric ni·l reis n’Anfos54

E si per leis non fos 

Cui sobt’ altras res baln,  

Non chantera ugan.  

[Si el cant i l’alegria fossin agradables, així com sol ser, em tindria per equivocat 

perquè he trigat molt (en cantar); però no hi ha motiu per cantar des que van morir el 

rei d’Aragó i el rei Alfons,  i si no fos per aquella a qui cortejo, no cantaria 

enguany]. Se chantars fos grazitz, 372,002 vv.1-10 (Niestroy, 1914: 47-48).  

En una altra composició, Aimeric de Peguilhan55, el qual probablement havia 

gaudit de la protecció de Pere II, recorda el monarca català i l'incolou entre els grans 

reis i barons que havien promogut el floriment de la civilització cortesa a Occident. El 
���������������������������������������� �������������������
53 Sabem que Pistoleta havia estat a la cort de Pere el Catòlic per les al·lusions que apareixen en dues de 

les composicions que formen part d’aquest corpus: Ia nuls amanz no·s fegna (BEdT 372, 004a) i Plus 

gais sui q’eu non sueill (BEdT 372, 006). “S’ieu del rei me partia / D’Aragon, failliria”. [Si jo m’allunyés 

del rei d’Aragó, m’equivocaria]. Ia nuls amanz no·s fegna, 372,004a vv.41-42 (Niestroy, 1914: 35-36). 

“Del franc rei me sove / D’Aragon, cui Deus gar! / Que senes totz engeinz / Regn’ e ses malestar”. [Del 

franc rei d’Aragó em recordo, que Déu el guardi! Que regna sense engany ni maldat]. Plus gais sui q’eu 

non sueill, 372,006 vv.40-43 (Niestroy, 1914 : 43-44).  
54 Es refereix a Alfons VIII de Castella.  
55Aimeric de Peguilhan li va dedicar set cansós, la qual cosa porta a pensar a Asperti que Pere II podria 

haver estat un dels protectors del trobador (Asperti, 1999: 15).  
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trobador es dirigeix en to esperançador cap a l'emperador Frederic II i li demana que 

recuperi l'esplendor dels temps passats en què Mèrit i Llibertat regnaven a les corts 

occidentals:   

En aquelh temps qu·l reys mori N’Amfos,  

E sos belhs filhs qu’era plazens e bos,  

E·l rey Peire de cui fon Araguos,  

E·N Dieguos qu’era savis e pros,  

E·l marques d’Est e·l valens Salados,  

Ladonc cugei que fos mortz Pretz e Dos,  

Si qu’ieu fui pres de laissar mas chansos;  

Mas ara los vey restauratz ambedos.  

[En aquell temps que morí el rei Alfons, i el seu bell fill que era agradable i bo, i el 

rei Pere de qui fou Aragó, i Don Diego que era savi i noble, i el marquès d’Este i el 

valent Saladós, llavors cregué que foren morts Mèrit i Llibertat, jo estigué a punt de 

deixar les meves cançons; però ara els veig ambdós restaurats].En aquelh temps 

que’lreys mori n’Amfos, 010,026 vv. 1-8 (Riquer, 1975: II, 974-976). 

La mort Pere II en batalla, el 12 de setembre de 1213, no només va acabar amb 

el somni del monarca de construir una unitat pirinenca entre les regions del sud de 

França i els dominis de la Corona d’Aragó, sinó també va condicionar especialment el 

futur d’Occitània dins del context europeu (Guida, 2006b: 239). La Corona d’Aragó ja 

no va interessar-se per nous territoris i va trencar els seus lligams materials i espirituals 

amb la zona occitana, la qual va quedar reduïda a zona perifèrica.   

�
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7. CONCLUSIONS 

Tal i com hem dit a la introducció d’aquest treball, el nostre objectiu principal no 

ha estat demostrar la importància del regnat de Pere el Catòlic en relació a la lírica 

trobadoresca, la qual cosa creiem que Guida ha fet de manera excel·lent en el seu 

article56 , sinó analitzar quina és la imatge que transmeten els textos trobadorescos 

(poesies, vidas i razós) sobre aquest monarca a partir d’un corpus limitat. Les 

conclusions que ens disposem a presentar, per tant, no són definitives, sinó de tipus 

aproximatiu i panoràmic.   

D’entre totes les conclusions que hem obtingut de la nostra investigació, la més 

important, perquè condiciona totes les altres, és el pes fonamental que va tenir la derrota 

del monarca a la batalla de Muret. En efecte, aquesta batalla representa un punt 

d’inflexió en la imatge que els trobadors i els redactors de vidas i razós van elaborar de 

Pere el Catòlic. A grans trets, podem afirmar que la producció anterior a Muret, formada 

per les composicions trobadoresques seleccionades, a excepció d’una, posterior a la 

mort de Pere el Catòlic57, coincideixen en presentar un retrat favorable del monarca i a 

erigir-lo a la categoria de rei exemplar; mentre que la producció posterior, a excepció de 

les razós, resta protagonisme a la figura de Pere II, i en ocasions, fins i tot, l’obvia.   

Pere II, gràcies a la seva intervenció victoriosa a las Navas de Tolosa i el seu 

posicionament a favor dels occitans va esdevenir l’emblema de la cavalleria cristiana i 

el màxim representants dels valors social i el modus vivendi de la classe dominant.  A 

partir de la batalla de las Navas de Tolosa, els elogis dirigits al monarca van proliferar 

enormement. Dins de les composicions trobadoresques del nostre corpus, distingim 

bàsicament dos tipus d’elogis: el primer tipus es basa en una enumeració de les virtuts 

corteses de Pere II (rei de galanteig, de mèrit pur, sense vilania, honrat, valent, generós, 

franc, instruït...), i el segon tipus, en canvi, es construeix sobre la idea de continuïtat 

entre els regnats de pare i fill. No hem localitzat cap al·lusió negativa al monarca dins 

���������������������������������������� �������������������
56 GUIDA, Saverio (2006b). “Pietro il Cattolico ed i trovatori”. Trobadors a la península ibèrica. Ed. a 

cura de Vicenç Beltran, Meritxell Simó i Elena Roig. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 

p 223-240. 
57 En aquelh temps que’lreys mori n’Amfos (BEdT 010,026). Presenta una visió positiva del monarca, ja 

que el trobador l’inclou entre els reis que havien permès el floriment de la cortesia a Occident.  
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de les composicions analitzades a excepció d'una subtil referència per part de Peire 

Vidal a  Baron, Jhesus, qu’en crotz fon mes (BEdT 364, 008)58.   

Contràriament a aquesta imatge, les vidas no sempre coincideixen en oferir un 

retrat tan favorable del monarca. Pràcticament, la majoria d’aquests textos recollits en el 

nostre corpus es limiten a anomenar el monarca de passada, sense atorgar-li cap tipus de 

protagonisme. En el cas de la vida de Gui de Cavalhon (BEdT 192.B.A), el monarca 

apareix simplement per completar la genealogia d’Alfons II de Provença; en el cas de la 

vida extensa de Perdigon (BEdT 370.B.A i 370.B.B.b) només se l’anomena per 

emfatitzar la pertinença del trobador al bàndol francès; en el cas de la vida d'Uc de Sant 

Circ (BEdT 457.B.A), el nom del monarca apareix simplement en una enumeració al 

costat d'altres autoritats peninsulars; i finalment, en el cas de la vida de Raimon de 

Miraval (BEdT 406.B.A), el nom del monarca és esmentat en una enumeració dels 

senyors als quals el trobador va retre homenatge poètic59. No obstant això, i encara que 

no formi part del nostre corpus, cal dir que el text que millor representa aquest poc 

reconeixement cap a la figura de Pere el Catòlic és la vida de Guillem de Cabestany 

(BEdT 213.B.B) 60 , en la qual el seu redactor evita referir-se a Pere el Catòlic i 

substitueix aquest monarca pel seu pare, Alfons II61. 

Pel que fa a les razós, només n’hem recollit dues dins del nostre corpus, Entre 

dos volers sui pensius (BEdT 406.B.D) i Bel m’es q’ieu chant e coindei (BEdT 

406.B.E), ambdues vinculades a dues composicions homònimes de Raimon de 

Miraval62. En el primer cas, es posa en evidència la fama de faldiller de Pere II, i lluny 

de condemnar-lo, se l’exalta per la seva capacitat de galanteig; i en el segon cas, es 

presenta un monarca compromès amb els seus vassalls i disposat a ajudar-los a 

recuperar les terres conquerides pels francesos. A diferència de les vidas, el retrat que 

ens han llegat les razós és més propici al monarca.  

���������������������������������������� �������������������
58 Vegeu pàgina 37 del present treball.  
59 Vegeu aquests textos a l'annex 2 i a l'annex 3 amb traducció.  
60 Aquest text no forma part del nostre corpus, però l’hem inclòs per ser extremadament representatiu. 

Podeu consultar-lo a l’annex 1. �
61 Els successos que es descriuen en aquesta vida trobadoresca probablement van tenir lloc durant el 

regant de Pere II, però en totes les versions d'aquest text, el monarca català que assumeix el rol de 

reivindicar la mort dels amants en mans del marit gelós és Alfons II. 
62
�Vegeu aquests textos a l'annex 2 i a l'annex 3 amb traducció.�
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Des del nostre punt de vista, el fet que les vidas no es detinguin a elogiar la 

figura del monarca o directament el substitueixin s’explica, en gran mesura, per la 

batalla de Muret. En efecte, aquest textos van ser elaborats després de l’esplendor del 

moviment trobadoresc i en un moment en què, després de la derrota, la imatge del 

monarca havia quedat totalment deteriorada. La imatge positiva que presenten les razós, 

en canvi, pot explicar-se pel tipus de composicions que les originen, elaborades abans 

de la batalla de Muret i destinades a enaltir la imatge del monarca. En efecte, tal i com 

s’ha intentat demostrar al llarg del treball, Pere II, de la mateixa manera que el seu pare, 

es va servir de la lírica trobadoresca per justificar els seus interessos polítics, en aquest 

cas, el seu projecte d’expansió ultrapirinenca davant dels occitans. I va ser, precisament, 

gràcies a la imatge que van elaborar-ne els trobadors que Pere el Catòlic va aconseguir 

guanyar-se la simpatia dels occitans i va poder manipular la seva opinió cap als propis 

beneficis.  

Respecte a les cròniques catalanes, en primer lloc, cal advertir que no hem pogut 

contrastar tota la informació del nostre corpus amb la de les cròniques, ja que no sempre 

hem trobat correspondències entre les dues fonts. Només ho hem pogut fer en tres 

casos:  els elogis cap a Pere el Catòlic, la batalla de Muret i la coronació a la Santa Seu.  

Pel que fa als elogis, com és previsible, les cròniques catalanes volien plasmar 

un retrat positiu dels seus monarques, per la qual cosa, els seus redactors van 

seleccionar els aspectes que millor s’adequaven a aquests interessos. En aquest context, 

la crònica de Jaume I representa una excepció. Si bé el seu fill té paraules d’elogi pel 

seu pare i el propi llinatge, no deixa de fer referència a les febleses de Pere II, 

especialment a la seva fama de faldiller, la qual considera que va alterar el bon 

funcionament del seu regnat.  La batalla de Muret, referida insistentment pels trobadors, 

és pal·liada per molts cronistes, els quals, fins i tot, arriben a negar qualsevol relació del 

monarca amb l’heretgia càtara. En aquest sentit, potser el més explícit de tots sigui 

Jaume I, el qual no s’està de condemnar obertament el seu pare i els homes que li van 

fer costat per lluitar en contra dels soldats de Crist. Respecte a la coronació de Pere II, 

només en trobem testimoni als Gesta Comitum, que presenten aquest fet com un èxit, 

contràriament al seu fill, el qual, ni tan sols s’hi refereix.  

La comparació de les dues fonts ens ha permès concloure que la majoria d’ 

aspectes que Jaume I assenyala com a febleses del pare (fama de faldiller, coronació a la 
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Santa Seu i intervenció a favor dels occitans) són exactament els mateixos que, 

prèviament, havien estat elogiats pels trobadors.  

A mode de resum, podem afirmar que la mort de Pere II durant la batalla de 

Muret va condicionar enormement la producció posterior que s’hi va referir. A partir 

d’aquest moment, el retrat favorable del monarca va quedar substituït per una imatge 

totalment negativa que, dins del nostre corpus, queda plasmada en la indiferència amb 

què s’hi van referir els redactors de les vidas. Però, més enllà dels textos analitzats, el 

poc reconeixement cap a Pere el Catòlic queda reflectit, especialment, en el Llibre dels 

Feits de Jaume I i la vida trobadoresca de Guillem de Cabestany.   

Després del desastre de Muret, la Corona d’Aragó, al capdavant de la qual es va 

situar Jaume I, va abandonar la seva lluita pels territoris del nord dels Pirineus. 

Contràriament a Alfons II i Pere II, els quals s’havien servit de la lírica trobadoresca per 

legitimar els seus poders sobre Occitània, Jaume I va fer evident la seva renúncia a 

aquests territoris per mitjà de l’abandonament d’aquesta lírica. Jaume I va traslladar els 

interessos expansionistes cap a territori peninsular i, d’aquesta manera, va  donar pas a 

l’inici d’un procés d’assumpció d’una identitat pròpia respecte al nord dels Pirineus.  

�
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9. ANNEXOS  

ANNEX 1 

ALBERTET I MONJE, Monges, cauzets, segon vostra siensa (BEdT 016,017)1

Monges, cauzets, segon vostra siensa,  

Qual valon mais, catalan ho franses? 

E met se sai Guascuenha e Proensa 

E Lemozi, Alvernh’e Vianes,  

E de lai met la terra dels dos reis;  

E quar sabet d’els totz lur captenensa,  

Vueil qe·m diguatz en cals plus fis pretz es.  

Aisso·us sai dir, N’Albertm senes faillensa,  

Qual valon mais ni don mueu mais de bes:  

Sill cui donars e bels manjars agensa 

E ricx vestirs amples e gens arnes 

E grans colps dar e ferir demanes,  

Sill valon mais, segon ma coneisensa,  

Que·ill raubador estreg, nesci cortes.  

Monges, d’aiso vos aug dir gran erransa:  

Que·ill nostre son franc e de bel solatz;  

Gent acuillens e de gaia semblanza 

Los trovares, e dejus e disnatz,  

E per lor fo premiers servirs trobatz;  

E podet be en Peitau ho en Fransa 

Morir de fam, si·n convit vos fiatz.  

Albert, ben ha de pretz gran detriansa 

Entre·ls franses e·ls peitavins ornratz,  

���������������������������������������� �������������������
�
�RIQUER, Martí de (1975). Los Trovadores�: historia literaria y textos. Barcelona: Planeta, vol.3, p.1335-

1338. 
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Car il son larc e d’onrada acoindansa,  

Et es tos trics paubr’om, s’es lur privatz;  

E·ill vostre nut chantaran, si chantatz;  

Mas ja ab lor no·us umpliretz la pansa,  

Si estradas o romieus non raubatz.  

Monges, manhars ses gabar e ses rire 

Non pot esser fort azautz ni plazens,  

E·ill nostre saben tan ben far e dire  

Per c’an bon pretz sobre las autras gens;  

Et anc franses dejus non fo jauzens;  

Leu pot esser usquecx d’els bos garnire,  

C’a lur enfans laison lur vestimens.  

Pauc pot laisar, Albert, al mieu albire,  

Apres sa mort nuils hom a sos parens,  

Quan sai non a, totz vius e sas, que frire,  

Ans, quan li faill raubars, es totz dolens;  

Quar ieu n’ai vist de cavaliers cinc cens  

C’anc no los vim sobre cavals assire,  

Ans los pren hom emblan ab los sirvens.  

Mai ha de pretz, Monges, al mieu vejaire,  

Sel que fai pretz de petitz e de grans 

E met ab joi, don honor puesca traire,  

No·n a us ricx avols mal acoindans;  

E d’aiquels vei aisi ajustatz tans,  

Don ieu ni vos no cug que aiam gaire 

Que ja·n siam al departir lauzans.  

Albert, no soi per aver razonaire,  

Mas per los bes que·i vei soi razonans:  

S’ill valon mais don vos estes confraire,  

Donc val pro mais Lobatz non fes Rotlans,  
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Que per un do que fan tolon tres tans;  

E nos sabem gen do e condugz faire,  

E vos raubar gleizas e viandans.  

ALFONS D’ARAGÓ, Be me plairia, senh’en reis (BEdT 242, 022) 2

Be me plairia, senh’En reis,  

Ab que·us vis un pauc lezer, 

Que·us plagues que·m dizessetz ver,  

Si·us cudatz qu’en la vostr’amor 

A bona domna tan d’onor 

Com d’un altre pro chavaler,  

E no m’en tenhatz per guerrer,  

Ans me respondetz franchamen! 

Giraut de Bornelh, s’eu mezeis  

No·m defendes ab mo saber,  

Be sai vas on voletz tener.  

Pero be vos tenh a folor,  

Si·us cudatz que per ma ricor 

Valha menhs a drut vertader! 

Aissi vos pogratz un dener 

Azesmar contr’un marc d’argen. 

Si·m sal Deus, senher, me pareis 

De dinba qu’enten en valer 

Que ja no·n falha per aver  

Ni de rei d’emperador no”n fassa ja son amador; 

So m’es vis, ni no l’a mester; 

Car vos, ric ome sobranser,  

No·n voletz mas lo jauzimen.  

���������������������������������������� �������������������
2 RIQUER, Martí de (1975). Los Trovadores�: historia literaria y textos. Barcelona: Planeta, vol. 1, p.571-

573. 
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Giraut, e non esta genseis,  

Si·l rics sap onrar ni temer 

Sidons e·l cor ab lo poder 

L’ajosta? Co·l te per senhor,  

Preza·l donc menhs per sa valor,  

Si mal no·l troba ni sobrer? 

Ja sol om dir el reprover 

Que sel que val mais, e melhs pren.  

Senher, molt pren gran mal domneis,  

Can pert la cud’e·l bon esper; 

Que trop val enan del jazer 

L’afars del fin entenedor.  

Mas vos, ric, car etz plus maior,  

Demandatz lo jazer primer,  

E domn’a·l cor sobreleuger 

C’ama celui que no·i enten.  

Giraut, anc trop rics no·m depeis 

En bona domna conquerer; 

Mas en s’amistat retener 

Met be la fors’e la valor.  

Si·lh ric se son galiador 

E tan non amon oi com er,  

De me no·n crezats lauzenger,  

Qu’eu am las bonas finamen! 

Senher, de mo Solatz de Quer  

Volgra ben e d’En Topiner 

C’amesson domnas e prezen.  

Giraut, oc be, d’amar leuger! 

Mas a me no·n donetz parer,  

Qu’eu n’ai gazanhat per un cen.  
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ALFONS D’ARAGÓ, Per mantas guizas m’es datz (BEdT 023, 001)3

Per mantas guizas m’es datz 

Jois e deportz e solatz: 

Que per vergiers e per pratz  

E per foillas e per flors,  

E pel temps qu’es refrescatz  

Aug alegrar cgantadors; 

Mas al meu chan neus ni glatz 

No·m motz, ni m’ajuda estatz 

Ni res for Deus et amors.  

E pero ges no·m desplatz  

Lo bels temps ni la clartatz 

Ni·l dous chans que’aug pels plaissatz 

Dels auzels, ni la verdors; 

Qu’aissi·m sui al joi lassatz 

Ab una de las meillors; 

En leis es sens e beutatz,  

Per qu’eu li don tot quan fatz,  

E jois e pretz et honors. 

En trop ricas voluntatz 

S’es mos cors ab joi mesclatz; 

Mas no sai si s’es foudatz 

O ardimens o paors 

O grans sens amezuratz 

O si s’es astre d’amors; 

Qu’anc de l’obra qu’eu fui natz 

Mais no·m destreis amistatz  

Ni·m senti mals ni dolors. 

���������������������������������������� �������������������
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Tant mi destreing sa bontatz,  

Sa proez’e sa beutatz,  

Qu’eu n’am mais sofrir en patz 

Penas e dans e dolors, 

Que d’autra jauzens amatz 

Grans bes faitz e grans socors: 

Sos hom plevitz e juratz  

Serai ades, s’a leis platz,  

Davan totz autres seignors.  

Quan mi membra dels comjatz 

Que pris de leis totz forsatz,  

Alegres sui et iratz,  

Qu’ab sospirs mesclatz de plors 

Me dis: “Bels amics, tornatz 

Per merce vas me de cors.” 

Per qu’eu tornarai viatz 

Vas leis, quar autr’embaissatz 

No·m es deleits ni sabors.  

Guillems de Cabestaing si fo us cavalliers de l’encontrada de Rossillon, que confina 

ab Cataloigna et ab Narbones (BEdT 213.B.B). Vida de Guilhem de Cabestanh4.  

Guillems de Cabestaing si fo us cavalliers de l’encontrada de Rossillon, que confina ab 

Cataloigna et ab Narbones. Mout fo avinens hom de la persona, e mout presatz d’armas 

e de cortesia e de servir. Et avia en la soa encontrada una dompna que avia nom ma 

dona Soremonda, moiller d’En Raimon de Castell Rossillon, que era mout gentils e rics 

e mals e braus e fers et orgoillos. En Guillems de Cabestaing si amava la dompna per 

amor e chantava de lieis e·n fazia sas chanssos. E la dompna, qu’era joves e gaia e 

gentols e bella, si·l volia ben mais qe a ren del mon. E fon dich so a·N Raimon de 

Castel Rossillon; et el, cum hom iratz e gelos, enqeric tot lo faich e saup que vers era, e 

���������������������������������������� �������������������
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fetz gardar la moiller. E qan venc un dia, Raimons de Castel Rossillon trobet passan 

Guillem de Cabestaing ses gran compaignia et aucis lo; el fetz li traire lo cor del cors e 

fetz li taillar la testa; e·l cor fetz portar a son alberc e la testa atressi; e fetz lo cor raustir 

e far a pebrada, e fet lo dar a manjar a la moiller. E qan la dompna l’ac menjat, Raimons 

de Castel Rossillon li dis: “Sabetz vos so que vos avetz manjat?” Et ella dis: “Non, si 

non que mout es estada bona vianda e saborida.” Et el li dis q’el era lo cors d’En 

Guillem de Cabestaing so que ella avia manjat; et, a so q’ella·l crezes mieils, si fetz 

aportar la testa denan lieis. E quan la dona vic so et auzic, ella perdet lo vezer et l’auzir. 

E qand ella revenc, si dis: “Seigner, ben m’avetz dat si bon manjar que ja mais non 

manjaria d’autre.” E qand el auzic so, el cors ab s’espaza e volc li dar sus en la testa; et 

ella cors ad un balcon e laisset se cazer jos, et enaissi moric. E la novella cors per 

Rossillon e per tota Cataloigna q’En Guillems de Cabestaing e la dompna eran enaissi 

malamen mort e q’En Raimons de Castel Rossillon avia donat lo cor d’En Guillem a 

manjar a la dompna. Mout fo grans tristesa per totas las encontradas; e·l reclams venc 

denan lo rei d’Aragon, que era signer d’En Raimon de Castel Rossillon e d’En Guillem 

de Cabestaing. E venc s’en a Perpignan, en Rossillon, e fetz venir Raimon de Castel 

Rossillon denan si; e qand fo vengutz, si·l fetz prendre e tolc li totz sos chastels e·ls fetz 

desfar; e tolc li tot qant avia, e lui en menet eb preison. E pois fetz penre Guillem de 

Cabastaing e la dompna, e fetz los portar a Perpignan e metre en un monumen denan 

l’uis de la glesia; e fetz desseignar desobre·l monumen cum ill eron estat mort; et 

ordenet per tot lo comtat de Rossillon que tuich li cavallier e las dompas lor vengesson 

far anoal chascun an. E Raimons de Castel Rossillon moric en la preison del rei.  

Guillems de Cabestaing si fo us cavalliers de l’encontrada de Rossillon, que confina ab 

Cataloigna et ab Narbones, 213.B.B (Riquer, 1975: 1067-1068).  

Lo reis d'Aragon, aquel que trobet, si ac nom Amfos; e fo lo premiers reis que fo en 

Arragon (BEdT 023.B.A). Vida d’Alfons d’Aragó5.  

Lo reis d’Aragon, aquel que trobet, si ac nom Amfos; e fo lo premiers reis que fo en 

Arragonm fils d’En Raimon Berrenguier, que fo coms de Barsalona, que conques lo 

regissme d’Arragon e·l tolc a sarrazins. Et anet se coronar a Roma; e quant s’en veniam 
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el mori en Poimon, al borc Sainz Dalmas. E so fils fo faiz reis, Amfos, qe fo paire del 

Peire, lo qual fo paire del rei Jacme.  
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ANNEX 2 

AIMERIC DE PEGUILHAN 

Car fui de dura acoindanssa (BEdT 010, 014)1

Car fui den dura acoindanssa 

   Vas vos al comenssamen,  

   Taing qe·n prendatz vengamen 

   Ab brau respost o ab lanssa.  

Q’anz q’ie·us ames, m’amet vos ses engan,  

E tornei vos, bona dompna, en soan 

Per tal que m’a trazit ses desfianssa. 

   S’ie·us fui la comenssansa 

   Fals, ara·us am finamen.  

   E sai qe·m diretz soven 

   Que fraitura d’autra amanssa 

Mi fai venir vas vos humilian,  

E q’ieu vos vau minten e galian,  

Ni ges no·us am en faitz, mas en semblanssa.  

   De gran forfaich gran venganssa,  

   So ditz Dreitz per iutgamen;  

   E Merces ditz eissamen:  

   De gran tort gran perdonansa.  

Ambedui son e mains luocs d’un semblan,  

Et e mains luocs se van contrarian;  

Car Dreitz auci, e Merces a pietanssa.  

   Doncs si dreich ni vostr’onranssa 

   Gardatz, ni·l mieu faillimen,  

���������������������������������������� �������������������
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   Ja no m’aurez chausimen;  

   C’alz mals de Dreitz malananssa.  

Qe·l faillimens q’ieu fi vas vos tant gran 

E l’onramens c’avetz sobre mi tan  

Creisson m’amor e mermon m’esperanssa.  

   Puois conoissetz ses soptanssa 

   Q’ieu failli nesciamen,  

   No·us sial o mals en men,  

   Mas del ben aiatz membranssa.  

Si pro no·m faitz, sivals no·m fassatz dan;  

E del benfaich sia en vostre talan,  

Q’ie·us atendrai senes desesperanssa.  

Reis d’Aragon, qui·l vostre gai semblan 

Vei, ben pot dir : De bon pair bon enfan.  

Car bon pretz cuoill cel qui semena honranssa.  

En aquelh temps que’l reys mori n’Amfos (BEdT 010, 026)2

En aquelh temps qu·l reys mori N’Amfos,  

E sos belhs filhs qu’era plazens e bos,  

E·l rey Peire de cui fon Araguos,  

E·N Dieguos qu’era savis e pros,  

E·l marques d’Est e·l valens Salados,  

Ladonc cugei que fos mortz Pretz e Dos,  

Si qu’ieu fui pres de laissar mas chansos;  

Mas ara los vey restauratz ambedos.  

Pretz es estrortz, qu’era guastz e malmes,  

E Dons gueritz del mal qu’avia pres,  
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Q’un bon metge nos a Dieus sai trames 

Deves Salern, savi e ben apres,  

Que conoys totz los mals  e totz los bes 

E mezina quascun segon que s’es;  

Et anc loguier no·n demandet ni ques,  

Anz los logua, tant es francs e cortes.  

Anc hom no vi metge de son joven  

Tan belh, tam bo, tan larc, tan conoissen,  

Tan coratgos, tan ferm, tan conqueren,  

Tam be parlan ni tam ben entenden,  

Que·l be sap tot e tot lo mal enten,  

Per que sap mielhs mezinar e plus gen,  

E fa de Dieu cap e comensamen,  

Que l’ensenh’a guardar de falhimen.  

Aquest metges sap de meggia tan,  

Et a l’engienh e·l sen e·l saber gran,  

Qu’elh sap ensemps guazanhar mezinan  

Dieu e secgle, guardatz valor d’enfan! 

Que·l sieu perden venc, metent e donan,  

Sai conquerir l’emperi alaman.  

Hueymais cre ben, quom que·y anes duptan,  

Lo fag qu’om di d’Alizandr’en comtan.  

Aquest metges savis, de qu’ieu vos dic,  

Fon filhs del bon emperador Enric,  

Et a lo nom del metge Frederic,  

E·l cor e·l sen e·l saber e·l fag ric,  

Don seran ben mezinat siey amic 

E·l trobaran cosselh e bon abric.  

De lonc sermón deu hom far breu prezic,  

Que ben cobram lo gran segon l’espic.  
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Be pot aver lo nom de Frederic,  

Que·l dig son bon e·l fag son aut e ric.  

Al bon metge maiestre Frederic 

Di, meggia, que de meggar no·s tric.  

Puois descobrir ni retraire (BEdT 010, 042)3

Puois descobrir ni retraire 

   Non aus mon fin pessamen 

A lieis de cui sui amaire,  

   Mout feira gran chausimen 

   S’ab sos huoills o en parlan 

Mi fezes calque semblansa,  

   Per qu’ieu m’enardis preian.  

   Que s’ella saubes mos mals,  

   Ja no·il quisera ren als.  

Ben es fors de gran erranssa 

   Amics c’ama finamen,  

Qand ausa sa malanansa 

   Dir a lieis en cui s’enten;  

   Car s’il conogues sivals,  

Midonz, l’afan qe·m fai traire,  

   Plus fora leus mos jornals.  

   E car non conois mon dan,  

   Eu muor desamatz aman.  

Bella dompna de bon aire,  

   Mieills c’aicel c’om compra e ven  

Sui vostr’om senes estraire,  

   Que no·m vuoill al mieu viven;  
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   Car mos cors si mes denan 

Endreich lo fer de sa lanssa.  

   Amors, per q’ieu tan ni qan  

   Non puosc esser faritz ni fals,  

   Merce·us prec qe·i sia sals.  

Car mieills m’avetz, ses doptanssa,  

   Qe’l Vieills l’Asasina gen,  

Que vant, neis s’eron part Franssa,  

   Tant li son obedien,  

    Aucir sos gerriers mortals.  

So non es greu pauc ni gaire:  

   Tant vos sui ieu plus leials 

   Q’ieu m’auci per vos aman.  

   Donc ben fatz plus qu’il no fan.  

Al bon rei, fill de bon paire,  

   Q’es bels e bos eissamen,  

Car sap ben dir e mieils faire,  

   T’en vai, chansos, per prezen,  

   En Aragon, q’el resplan 

Sobr’ autres reis e s’enanssa;  

   Per que sera derenan,  

   Si cum sol esser, cabals 

   Mos chans, et eu atretals.  

Seign’En Gaston, vostr’onranssa 

Onra Gascoigna d’aitan;  

C’aissi cum carn salva sals,  

La salvatz dels peiors mals.  
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AIMERIC DE SARLAT

Aissi mueu mas chansos (BEdT 011, 001)4

Aissi mueu mas chansos 

Com la lauzeta fai,  

Que poian aut s’en vai 

E de sus deisen jos,  

Pueis pauza s’en la via,  

          Chantant.  

Per aquel eus semblan 

Ai fait un sonet gai,  

C’ades pug’e s’enbria 

D’aut entro la fenia.  

Ben es aventuros 

Qui ab son joi estai;  

Per mi mezeis ho sai,  

Que, s’ap ma dona fos,  

Ben petit prezaria  

          Lo dan 

C’ai sufert ni l’afan.  

Ades la dezir mai 

On plus de mi se tria:  

Sieus soi, non es ill mia.  

Als autres si fenh pros 

Quan n’es luex s’eschai,  

Pueis quan de mi s’estrai 

Lur es de bel respos.  

Per tal que meils m’ausia 

.  .  .  . 
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Vai ab cascun guaban.  

Ja gelos non serai,  

C’ab totz vueill parl’e ria,  

C’autressi so faria. 

Amor, no vezes vos 

De ma don’en cal plai 

M’a mes? s’ela no·i chai,  

Vostre pretz non es bos 

Quar vostra senhoria  

        Non blan.  

Greu et c’aissi non an 

Que non am sai ho lai:  

D’autra neis ho volria 

Pos me non amaria.  

Negus de nos amdos 

Non a lo sen qi’ieu ai.  

Autr’amic vuell qu’essai  

Ma dona, pos razos 

Ni merces no·m valria 

          Preian.  

So dic per mal talan:  

Mais am sufrir l’esglai 

E l’afan, que qu’ieu dia,  

C’autre l’apel s’amia.  

Neus del bon rei prezan 

D’Aragon, c’a pretz guai,  

Sobre tot no volria 

Agues sa drudaria.  

A Monpeslier mon chan 

A·N Guilem trametrai,  
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Que per negun non lais 

De far que ben estia.  
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ALBERTET 

Ab son gai e leugier  (BEdT 016, 002)5

        Ab son gai e leugier 

   Vuoill far gaia chansso,  

   Car de gaia razo 

   Son miei gai cossirier  

   Que m’ant dich q’ieu retraia 

   Chansson coindeta e gaia; 

   Que mon cor e mon sen 

   E mon entendemen 

   Ai mes en la genssor;  

Mas non preza mon mal ni ma dolor. 

        E doncs per que l’enquier,  

   Puois no·i concosc mon pro? 

   � Partirai me·n? Ieu no,  

   C’om esforcius conqier;  

   Per q’es fols qui s’esmaia 

   E qui no se·n essaia 

    Ad amar autamen,  

   Car ben aven soven 

   C’om conquier, en amor, 

Ab ardimen trop mais que ab paor.  

        Et auria·m mestier  

   Q’ieu esgardes sazo 

   A dir so qe·il fos bo,  

   E que del desirier 

   En que m’a mes mi traia.  

   Ai, cals paors m’esglaia 

   D’una vilana gen 
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   Que fant bruich de nien ! 

   Per q’ieu mi gart de lor,  

Qu’ill no metan el mieu parlar error.  

Aissi co·il mainadier 

Qe·is geton a bando 

Per faire gran preiso,  

Ai mes mon cor entire 

En la soa manaia,  

Per far tot se qu·il plaia;  

E pois a lieis mi ren,  

Aia·n bon chausimen 

E no·i gart sa ricor,  

C’aissi pot far de mon bon cor meillor.  

       Chanssos, part Balaguier 

   T’en vai ad espero al bon rei d’Arago,  

   Q’el a fin pretz entier 

   E voluntat veraia,  

   E non cre gen savaia,  

   Anz sap far bonamen  

   Faitz de bon rei valen; 

   Per qe·il gran e·il menor 

Van issausan son pretz e sa valor.  

        La pro comtessa gaia 

   De Savoia, car gen 

   Manten Pretz e Joven,  

   Sal Dieus e sa lauzor,  

E Montferrat e·l marques mon seignor.  
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GUI DE CAVALHON 

Guis de Cavaillon fo un gentils bars de Proensa, seigner de Cavaillon, larcs hom e 

cortes (BEdT 192.B.A). Vida de Gui de Cavalhon6. 

Guis de Cavaillon fo uns gentils bars de Proensa, seigner de Cavaillon, larcs hom e 

cortes, et avinenz cavaliers, e mout amatz de dompnas e per totas gens, e bons cavaliers 

d’armas e bons gerrers. E fetz bonas tensons e bonas coblas d’amor e de solatz. E si se 

crezec q’el fos drutz de la comtessa Garsenda, moiller qe fo del comte de Proensa, qe fo 

fraire del rei d’Aragon. E mandet aqestas coblas a·N Bertram Folcon:  

Doas coblas farai en aqest son,  

Q’eu trametrai a·N Bertram d’Avignon.  

E sapça be qe dinz Castel-Nou son,  

E li franceis nos estan d’environ.  

E membra·m be de cela cui hom son:  

Qe sovendet en broc e·n esperon,  

E crit m’enseigna e desplec mon leon.  

Per q’eu o man a Bertram d’Avignon,  

Hoc, a·N Betram! 

A·N Bertram Folc man, com hom esserat,  

Per zo q’el aia del venir volontat,  

Q’el jorn estam nos el caval armat,  

E puois, al vespre, can tost avem sopat,  

Nos fam la gaita entre·l mur e·l fossat;  

Et ab franceis non a·n ges etrgat,  

Enanz i son mainz colps pres e donat,  

E d’aio a ja be tres mes passat,  

Et el i a tot suau sojornat,  

Pos se parti de nos senes comjat 

Bertram Folcon.  
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GUILHEM MAGRET 

Ma dompna·m ten pres  (BEdT 223, 004)7

          Madompna·m ten pres 

          Al costum d’Espaigna,  

          Car ma bona fes  

          Vol c’ab lei remaigna,  

Es eu puosc anar on me vuoill;  

C’a sos obs me gardon mei oill  

E sa valors e sa beutaz. 

Aitan val cum s’era ligatz,  

Q’en la maiso de Dedalus 

M’a mes amors aman reclus. 

          S’estacat m’agues 

         Ab un fil d’eraigna,  

         Si tant no·ill valgues.  

        Deu prec qe·m contraigna 

� Q’ades l’am mais on plus mi doill �

S’eu ja costa leis me despuoill! 

C’aissi fui, qant nasquei, fadaz 

Qe tot quant l’abellis, me plaz,  

Et ilh ten m’ades en refus ; 

Per q’eu quant au calt refredus.  

          Ab bels diz cortes 

          Conqer e gadaigna 

          Amics e plaides;  

          Mas vas mi s’estraigna,  

Q’eu vauc e veing cum l’anhaduoill,  

Enamoratz plus q’eu no suoill;  

���������������������������������������� �������������������
7 RIQUER, Martí de (1975). Los Trovadores�: historia literaria y textos. Barcelona: Planeta, vol.3, p. 921-

923. 



ANNEXOS 

���

�

Mas d’aitant sui meravillaz 

On es merces e poetaz,  

Q’eu no·n atrob ni pauc ni plus,  

Et am mais e meilz que negus.  

          Ren al mas merces 

           Non crei que·l soffraigna,  

          Qe toz aibs i es 

          Q’a pro dompna taigna. 

Humilitat a et orguoill,  

Lai on taing, e tant gent acuoill 

Q’om non es tant mal enseignaz 

Que de llei no·s parta pagaz,  

E quant s’en es partitz chascus,  

Non tem q’om de null mal l’acus.  

          Reis aragones,  

          Legatz de Romaigna,  

          E dux e marques,  

          E coms de Sardaigna,  

Gent avez esclarzit l’escuoill 

E del froment triat lo zoill,  

Q’el loc de Saint Peir’es pausaz  

E drechuriers reis coronaz! 

E pos Deus vos a mes lais sus,  

Membre·us de nos que em za jus! 
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GUIRAUT DE CALANSON   

Una doussa res benestan (BEdT 243, 011)8

  Una doussa res benestan,  

       Belha e prezan,  

  Gaia e complida de totz bes,  

       Miralhs e flors 

  De dompnas e jois d’amadors 

       Mi saup panar 

  Tot mon cor ab sos belhs plazers,  

       Quar sembla vers 

  Tot so que dis, senes gabar; 

Et ieu  pres mais un belh mot ab ver dir 

Que mil plazers lai on om vol mentir. 

  Si tot al cor m’es trop pezan 

       Pel belh 

  Amor ab que m’a conques,  

       E ma flors 

  No sai si s’er mals o diussors,  

       Ni sai que far,  

  Pus que tan grans es sos poders 

       Que·l sieus vezers 

  Fa·ls amoros oltracujar 

Ab sos plazers, don m’a dat tal cossir,  

Quar tot lo mon pot de placer cumplir.  

  E pus qu’es de valor tan gran,  

       No·m sia da 

  Si del grieu mal li queir merces 

       Que·m don’Amors 
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  Per lieis que passa las gensors 

       Ab gen parlar 

  Et ab lauzor et ab valers,  

       Quar lunhs avers 

  No m’aonda ·l sieu pretz lauzar;  

E de senhor conquier om son albir 

Qui·l sap amar e lauzar e grazir.  

……………….. 

  Si ·l plai, senes trestot enhan,  

       Vuelh que s’en an 

  Al bon rei dels Aragones,  

       Quar sa valors 

  Es tals que·ls sieus bos aips melhors 

       Pot om comtar 

  Cum las estelas, quant es sers,  

       E son aders,  

  Per lui ben servir mout joglar,  

Que res als sieus noi sabon avenir 

Mas quan dizon “Pros reis es, ses falhir” 

A Na Maria de Ventadorn vai dir,  

Chansoneta, qu’ieu sui al sieu servir! 
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PEIRE VIDAL 

Baron, Jhesus, qu’en crotz fon mes (BEdT 364, 008)9

Baron, Jhesus, qu’en crotz fon mes 

Per salvar crestiana gen,  

Nos mand’a totz comunalmen 

Qu’anem cobrar lo saint paes,  

On venc per nostr’amor morir.  

E si no·l volem obezir,  

Lai on feniran tuit li plag, 

N’auirem maint esquiu retrag.  

Que·l saint Paradis que ·ns primes,  

On non a pena ni tormen,  

Vol ara liurar francamen 

A sels qu’iran ab lo Marques 

Outra la mar per Dieu servir;  

E cill qui no·l volran seguir,  

Non i aura negun, brun ni bag,  

Que no·n puesc’aver gran esglag.  

E veiatz del segle quals es,  

Que qui·l sec plus, al pieitz s’en pren;  

Pero non i a mas un bon sen:  

Qu’om lais los mals e prenda·ls bes.  

Que pus la mortz vol assalhir,  

Negus non pot ni sap gandir.  

Doncs pus tuit morem atrazag,  

Ben es fols qui viu mal ni lag.  

Tot lo segle vei sobrepres 
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D’enjam e de galiamen;  

E son ja tan li mescrezen 

C’apenas renha dreigz ni fes,  

Que quasqus ponha en trair 

Son amic per si enrequir.  

Pero·lh trachor son aissi trag,  

Cum selh qui beu tueissec ab lag.  

Catalan et aragones  

An senhor honrat e valen  

E larc e franc e conoissen,  

Humil et adreg e cortes.  

Mas trop laissa enmanentir 

Sos sers, cui Dieus bais et azir;  

Qu’a totz jorns estan en agag 

Per far en cort dan et empag.  

Reis aunitz val meins qe pages,  

Quan viu a lei de recrezen 

E plora·ls bes qu’autre despen  

E pert so que·l paire conques.  

Aitals reis fari’ad aucir 

Et en lach lauec a sebelhir,  

Qui·s defen a lei de contrag  

E no pren ni dona gamag.  

Domnas vielhas non am ieu ges,  

Quan vivon descauzidamen 

Contr’Amor e contra Jove;  

Quar fin paratg’an si mal mes,  

Fer es de comtar e de dir 

E fer d’escortar e d’auzir;  

Quar franc domnei an si tot frag 

Qu’entre lor no·n trob’om escag.  
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Dona, si·m tenetz en desfes 

Que d’al re non ai pessamen  

Mas de far vostre mandamen.  

E s’en grat servir vos pogues 

Entre·l despulhar e·l venir;  

Quar vostre dig e vostre fag 

M’an sabor de roza de mag.  

Reis de Leon, senes mentir,  

Devetz honrats pretz reculhir,  

Cum selh qui semen’en grarag 

Temprat d’umor ab douz complag.  

Pus aubert ai mon ric thesaur (BEdT 364, 038)10

Pus ubert ai mon ric thesaur,  

Trairai·n un gai sonet novell,  

Que trametrai part Mongibell 

Al pro marques de Sardenha,  

Qu’ab joi viu et ab renha:  

Gen sap donar e retener 

E creis s’onor e son poder.  

E mos cars filhs, lo coms Enrics,  

A destruitz totz sos enemics 

Et als sieus es yam ferms abrics,  

Que qui·s vol ven e qui·s vol vai 

Meins de duptansa e d’esmai.  

No vuelh sobras d’argent ni d’aur,  

Tant ai lo cor gai et isnell;  

E quant truep tornei ni sembell, 

���������������������������������������� �������������������
10 AVALLE, D’Arco S. (1960).  Peire Vidal: Poesie. Milà-Nàpols: Ricciardi, p. 288-301.  
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Voluntiers desplec m’ensenha 

E jong e fatz d’asta lenha.  

E quant truep alcun que m’esper,  

Mort o viu l’aven a cazer;  

Qu’ab armas sui pauc enics 

E non crei cosselh ni castics,  

Ni m’azaut de trop loncs prezics.  

Assi·m viu et aissi m’estai 

Et am tal domna cum ieu sai.  

Per sieu tenh Vertfuelh e Monlaur 

E servo·lh plus de cent castell 

E tres ciutatz ses tot revell;  

Et a cor que pretz mantenha 

E qu’ab cortezia·s tenha,  

Que s’om honratz la ven vezer,  

Tan li fai e·l ditza de placer,  

Qu’al partir s’en vai sos amics. 

Et anc no·l plac enjans ni trics,  

Ni lauzangiers ni gelos brics,  

Ans lor fai dir : “Estatz vos lai,  

Que ren no avetz a far sai”. 

Color fresc’a ab cabelh saur 

Et anc non obret de pinzell,  

Mas Mongalhart e Daurabell 

Li platz qu’a sos ops retenha.  

Beljoc no vent ni empenha,  

E mi fai Montamat tener 

E bon-repaus per miels jazer;  

E per m’amor platz l’Ostals-rics 

Et es sieus Esquiva-mendics;  

Et al marques non es destrics,  

Si·m dona Segur e Clavai 

Et a liei Cardon’e Monjai.  
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De Fois vuelh Laroqu’e Lavaur 

E·l bell palaitz e·l dous pradell 

E·l vergier on chanton l’auzell 

E Ben-aic e Melhs-m’en-venha; 

E si la comtessa·m denha,  

Seguramen puesc remaner,  

Quar complit seran mei voler.  

Qu’ieu no vuelh esser Lodoics 

Ni Manuels ni Frederics 

Ni de Narbona N’Aimerics:  

Quar qui a so que plus li plai,  

De tot lo mon a·l miels e·l mai.  

E Lanz’aguda tegna·l Maur,  

Ab Dur-os et ab Negra-pell,  

E Trencan-nut e Mal-coutell 

E Crebacor e Compenha 

E Roignas ab que s’estrenha.  

Mal-matin conques e Mal-ser,  

Quan det trega per pauc d’aver. 

Sieus es Villans e Montantics,  

Malas-meissos e Viels-espics,  

E Cava-dens e pueis Lombrics,  

E Malamortz e Vida·l-trai. 

Liatz a la coa d’un taur 

Degr’esser frustatz al mazell 

D’Ast on vesti l’orre capell 

De traction, on s’enprenha 

L’ereges fals, qui no·s senha; 

Quar hom pieitz no·s pot dechazer 

Ni degeitz non pot meins valer.  

Que·l Marques cui es Salanics 
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Li dis: “Per que morir no·t gics? ” 

Et es assatz plus secs que pics,  

E non pretz tot quant elh retrai,  

Sa boca plena d’orre thai.  

Al rei Peire, de cui es Vics,  

E Barsalon’e Monjusics,  

Man que meta totz sos afics 

En destruire·ls pagans de lai,  

Qu’ieu destruirai totz sels de sai.  

Amiga, tant vos sui amics,  

Q’az autras paresc enemics,  

E vuelh esser en vos Fenics; 

Qu’autra jamais non amarai 

Et en vos m’amor fenirai.  
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PERDIGON 

Entr’amor e pessamen (BEdT 370, 005)11

Entr’amor e pessamen 

E bon cug e greu consir 

E finjoi e lonc desir 

Mi menon levan cazen,  

E per luec sospir e plor 

      De paor,  

      Que·l comjatz 

      Que·m fo donatz,  

      Gent acordatz 

S’oblit, car no sui tornatz.  

Lo bos cugs en qu’ieu enten  

M’adui molt coral sospir,  

Tan tem el cujar faillir 

Qu’ai d’un ric enprendemen:  

E s’ieu trop estau aillor,  

      Lei qu’aor 

      Prec, si·ll platz,  

      Que no·s deslatz 

      Lo plaitz fermatz 

Que·m fo per lieis autreiatz. 

Ar parra d’afortimen,  

Qui·m ve laissar e guerpir,  

Si autre·m vol acuillir 

Ni·m rete per chausimen;  

Car li valen valedor 

      An sabor 

      Dels laissatz 

���������������������������������������� �������������������
11 CHAYTOR, Henry. (1926).  Les chansons de Perdigon. París: Champion, p. 14-18.  
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      Deseretatz,  

      Don par pecatz,  

Fasson captenhs acabatz.  

Qui·m laissa ses fallimen,  

Ges per tant no·m cuich delir,  

Qu’ancar ai on puesc garir,  

Si Deus li Bautz mi deffen;  

Que lai truep fina valor 

      Ses error,  

      On l’onratz 

      Pretz esmeratz 

      Sobrepoiatz 

Ampara·ls desemparatz. 

Fins Jois, dreitura·us defen 

Que, cui que vejatz faillir,  

Que vos no·i prendatz albir;  

Mas pretz e valor e sen 

Vos det Dieus, que·us fetz meillor 

       E gensor 

      Dels regnatz: 

      Per so gardatz 

      Que l’enganatz 

Viu sals, e l’autr’encolpatz.  

Del rei d’Aragon m’es gen,  

Quar tan li platz enantir 

Tot quan boz pretz deu grazir;  

E·l rei n’Anfos eissamen,  

Qu’ab rics faitz d’emperador 

      Creis s’onor;  

      Don sapchatz 

      Que acordatz 
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      Los volgr’en patz 

Vezer contra·ls renegatz.  

Fillol, si faitz vostre tor 

      Az onor 

     Ben gardatz,  

     Si ben l’obratz,  

     Que compliscatz 

L’obr’e no la desfatz.  

Ves n’Arias mon senhor 

      Vai e cor,  

      Chans mesclatz;     

      E di·ll, si·ll platz,  

      Qu’entrels regnatz 

Par sos fis pretz esmeratz.  

  

Perdigons si fo joglars e saup trop ben violar e trobar. E fo de l’evesquat de Javaudan

(BEdT 370.B.A). Vida extensa de Perdigó (primera part)12.  

Perdigon si fo joglars e saup trop ben violar e trobar. E fo de l’evesquat de Javaudan, 

d’un borget que a nom Lesperon. E fo fils d’un paubre home que era pescaire. E per son 

sen e per son trobar montet en gran pretz et en gran honor, que·l Dalfins d’Alverne lo 

tenc per son cavallier e·l vesti e l’arma ab si lonc temps, e·ill det terra et renda. E tuit li 

prince e·ill gran baron li fasian fort gran honor. E de grans bonas venturas ac lonc 

temps.  

���������������������������������������� �������������������
12 Es conserven dues redaccions de la vida de Perdigó, la primera part de les quals és molt semblant, però 

la segona molt diferent. La segona part d’aquesta vida segueix la versió E, perquè és en aquesta on es 

localitza l’al·lusió a Pere el Catòlic. També la versió R recull l’al·lusió (Boutière, 1973: 409). BOUTIÈRE, 

Jean [et al.] (1973). Biographies des troubadours: textes provençaux des XIIIe et XIV siècles. París�: 

Nizet, p. 408-415.  
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Et estan en aquella honor et en aquel pretz, el anet ab lo prinse d’Aurengua (BEdT 

370.B.B.b). Vida extensa de Perdigó (segona part, segueix versió E)13. 

Et estan en aquella honor et en aquel pretz, el anet ab lo primse d’Aurenga, En Guilem 

dels Baus, et ab En Folquet de Marceilla, evesque de Toloza, et ab l’abas de Sistel a 

Roma, sercan lo mal del comte de Toloza et [per] azordenar la crozada. Per que fon 

dezeretatz lo bos coms Raimons de Toloza; e sos neps, lo coms de Bezers, f[on] mortz; 

Tolzan e Caersin e Bederes et Albuges fon destruitz; e mortz lo reis Peire d’Arago ab 

mil cavaloers davan Murel, e. XX. milia d’autres homes en foron mortz14. A totz aquetz 

faitz far et azordebar fon Perdigos, e·n fes prezicansa en cantan; per que las gens se 

crozeron; e fes lauzor a Dieu, quar li Franses avión desconfit lo rei d’Arago e mort, o 

cals lo vestia ab se. Per qu’el decazec de pertz e d’onor e d’aver; e l’agren [en] enequitat 

tug li valen home que remazeron viu, que no·l volgron vezer ni auzir. E tug li baro de la 

soa amistat foron mort per la guerra: lo coms de Montfort e’N Guilem dels Baus e tug 

l’autre c’avion faita far la crozada; e lo coms Raimons ac recobrada la terra. Perdigons 

non auzet anar ni venir; e·l Dalfins d’Alvernhe li ac touta la terra e la renda qu’el l’avia 

dada. El s’en anet a Lambert de Monteill, qu’era genre d’En Guilem dels Baus, e 

preguet lo que·l fezes rendre en une maizo de l’orde de Sistel, quez a nom Silvabela. Et 

el lo fes recebre en una morguia per morgue; e lai el definet. Et aqui son escriutas de las 

soas chansos.  

���������������������������������������� �������������������
13 BOUTIÈRE, Jean [et al.] (1973). Biographies des troubadours: textes provençaux des XIIIe et XIV 

siècles. París�: Nizet, p. 408-415.  
14 Versió R: “E per deseretar lo bon comte .R. e son nevit, lo coms de Bezers; e Carcasses et Albeges fon 

destrug, e·n muri lo rey .P. d’Arago ab .M. cavayers denan Murel, e pus de .XX.M. autres homes”. 

(Boutière, 1973: 412). 
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PISTOLETA 

Ai! Tan sospir mi venon noit e dia (BEdT 372, 001)15

Ai! Tan sospir mi venon noit e dia 

Que me porton salutz e amistatz  

E que·m preien qez eu me torn viatz 

Vas ma domna qu’es li gensier que sia 

E que mais a de pretz e de valor 

Que null’autra; aissi·m don dieus s’amor,  

Com eu sui certz ses cuitz e sens albire,  

Que de mais ren non sai las genz ver dire.  

E car plus ai estat qu’om men deuria, 

Tem qu’eu sia molt faillitz en tal patz;  

Mas lo grant tort pladeia pietatz,  

E ma domna a tant de cortesía 

C’umelitatz tempra sa gran ricor 

E·ill toill orgoillz, per essausar l’onor 

Que·ill dona dues qu’a tuitz la fai eslire 

Per la meillor que·s vesta ne se mire.  

Cil trobador fan m’en tuit garentia 

En lors chansos, si a mi non crezatz,  

Que tot lo ben, a qualqe dir l’auiatz,  

Disson de llei e de sa seingnoria;  

Neis l’auselet s’alegron per s’amor 

Can la veon, tals iais n’an entre lor! 

Gardatz de mi si dei chantar ni rire! 

Car [tan la] laus ni ai tan ric desire.  

Mas lo desir conosc qu’es grans follia,  

Car ia son carcs, pero nuls hom faidatz 

���������������������������������������� �������������������
15 NIESTROY, Erich. (1914). Der Trobador Pistoleta, Halle: Max Niemeyer, p. 21-22.  
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Non deu esser per dreit ochaisonatz,  

Qu’etiers mon grat volh so c’ops non m’auria,  

Mas honors m’es; per deu! no·n fatz clamor, 

Anz m’es deleis, on plus trag greu dolor,  

Car en pensan la bais et la remire,  

Mas eu non voill qu’ella me l’auia dire.  

Al cortes rei, qu’es reis sens vilania 

E reis de grauz e reis de largetatz,  

Reis de domnei e reis de bon solatz,  

Reis d’acuillir e de dousa paria,  

Reis d’ardimenz e reis senes paor,  

Reis d’Aragon, de cui ai fait seingor,  

T’en vai, chansos ! Que vas lui [eu] me vire,  

Sai ses amic, sens hom e sens servire.  

�

Anc mais nulhs hom no fon apoderatz (BEdT 372, 002)16

Anc mais nulhs hom no fon apoderatz,  

Mas yeu o suy, e ren non say per que,  

Qu’estiers mon grat am e suy desamatz,  

Et enaissi o ai tengut ancse 

Des que fuy natz ni saub esser amaire,  

Q folley sols e no m’en puesc estraire 

E fug mon pro quec iorn e sec mon dan;  

E fas esfortz, quar me conort ni chan.  

Pero tant’es la so’humulitatz 

E la lauzors que tota gentz s’en te,  

Qu’ieu anc no puec esser tant sos privatz 

Qu’anc i trobes chausimen e merce,  

Ni nulh conort don ma dolors s’esclaire,  

���������������������������������������� �������������������
16 NIESTROY, Erich. (1914). Der Trobador Pistoleta, Halle: Max Niemeyer, p. 30-31.  
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Mas brau repos, quays qu’ieu l’ay mort son paire,  

E quan la prec, elha·m fai un semblan 

Que no m’enten pus que un Alaman.  

Pero tan es mos pessamens honratz 

Que·l maltragz val d’autres soiorns ganre,  

Tant es valens selh’a cuy me suy datz 

Que non a par en tan quean lo mons te;  

La genser es que anc nasques de maire 

E la meller, so aug a totz retraire; 

Per qu’ieu non l’aus descubrir mon talan 

Mas per solatz, cum l’autre, en chantan. 

Mas s’ieu folley, per lieys tot m’es dintatz 

E vuelh suffrir lo mal en patz e·l be,  

Qu’om non es fis ni drutz enamoratz 

Ni esforsius qui tan leu si recre  

De sa dompna, no non sap s’amor gaire,  

Qu’anc ses afán ric gazanh no vi faire.  

Ailas ! qu’ai dig ! sentirai de lieys dan,  

Qu’on plus me fai languir, plus la reblan.  

Al valen rey, qu’es de pretz coronatz 

Sobr’autres reys e que mielhs se capte,  

On fis ioys nays et es renovellatz 

Ioys e uovens, t’en vai, chansos, de se 

En Aragon, on prendon tug repaire 

Bon fag valen que francx reys deia faire; 

E saluda·m de Perpinhan enan 

Selhs o selhas que d’amor an talan.  

[Pero tant es mos pensamenz honratz  

Qe de ren al mas de leis no·m sovem  

E sos pres es tan fis e tan poiatz 
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Q’esser cug reis de ioi, can m’e[n] sove]. 

Ia nuls amanz no·s fegna (BEdT 372, 004a)17

     Ia nuls amanz no·s fegna 

     Ame tant finamen 

     Cum eu; q’anc fuecs en legna 

     No·s pres tan aspramen,  

Cum [fin’] amors s’es pres’ en me,  

Si qe per tot, qant ai, me te;  

     Per q’es fols qi’m chastia 

     Q’eu ades gais non sia.  

     Bonaventura·m vegna 

     D’aquella q’eu enten,  

     Qe de mos braz la cegna 

     Et ill me eissamen 

E·ill plassa qe d’un bais m’estre,  

Plus no·ill deman, qar no·s cove;  

     Qe s’eu aitan n’avia,  

     Per pagatz m’en tenria.  

     Q’en tant qant soleils regna 

     Non a tan avinen,  

     Ni tam bella no·s segna 

     Ni porta vestimen,  

Ni nula tan get no·s capte,  

Cum ma dona fai per ma fe,  

     E qi m’en desmentria, 

     A tort sai q’o faria.  

     Mas grieu [m’es] car no·m degna 

���������������������������������������� �������������������
17 NIESTROY, Erich. (1914). Der Trobador Pistoleta, Halle: Max Niemeyer, p. 35-36.  
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     Auzir ni far parven 

     Qe mos precs en grat pregna,   

     Anz s’en ri deolzamen,  

Qant li dic qe maisl’am qe re;  

Com plus lo·il iur, e meinz m’en cre;  

     Mas se mon cor sabia,  

     Senz iurar m’en creiria.  

     Hai! s’er qe l’en sovegna 

     Ni n’aia chauzimen? 

     Q’altra non voill m’estregna 

     Ni ai entendimen;  

E fassa·m, si·s vol, mal o be 

E del tot si’en sa merce,  

     Q’atressi so seria,  

     Tan ha de segnoria.  

     S’ieu del rei me partia 

     D’Aragon, failliria.  

Plus gais sui q’eu non sueill (BEdT 372, 006)18

Plus gai sui q’eu non sueill 

E plus enamoraz,  

Si tot non sui amaz 

Per leis c’am mais qe me,  

Ab cui non trob merce,  

Ni la i pot hom trobar; 

Gardaz, se·ill volgues mal, 

Si se’n feira preiar.  

E car autra non voill 

���������������������������������������� �������������������
18 NIESTROY, Erich. (1914). Der Trobador Pistoleta, Halle: Max Niemeyer, p. 43-44.  
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En dreit d’amor, ni·m plaz,  

E car li·m sui donaz 

De bon cor per iase,  

Ni m’acuoill ni·m tai be,  

Neus apenas sonar 

Mi deigna, qant mi ve,  

E no·m n’aus rancurar.  

Et a pauc no·m trais l’uoill,  

Qant li dis per solaz: 

“Dompn’, ie·us am, so sapachaz,  

Mais qe neguna re”; 

E si·m faz, per ma fe.  

Dues m’en lais mon pro far;  

Si fara, qan qe tric,  

Mas trop m’o pot tarzar.  

Doncs, per qe no m’en toil? 

Ara·m venqet foldatz! 

Anz suffrirai en paz,  

Qar enaissi·s cove;  

Q dols es qi·s recre:  

Q’euam mais esperar 

Lo seu honrat esper 

Q’ab autra gazaignar.  

Chansos, part Eissidoill 

T’en vai tost e viaz 

A la bell’on ebutatz 

Es e tuit complit be;  

Q’ella non fall en re,  

Anz s’en sap be gardar, qe si e Ventadorn  

Fai chascun iorn puiar.  
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Del franc rei me sove 

D’Aragon, cui Deus gar! 

Que senes totz engeinz 

Regn’ e ses malestar.  

Se chantars fos grazitz (BEdT 372, 008)19

Se chantars fos grazitz, 

Si cum sol, ni solatz, 

Be·m tengra per faillitz 

Qar tant m’en fui tarzatz; 

Mas chanz non ac saizon, 

Pueis lo reis d’Aragon 

Muric ni·l reis n’Anfos 

E si per leis non fos 

Cui sobt’ altras res baln,  

Non chantera ugan.  

Anz m’era relinqitz 

Totz e desconortatz 

E d’alegrier geqitz 

E de dompnei loignatz;  

Mas amors me somon  

Qe’n fassa ma chanzon 

E q¡ieu torn e ioios 

E gais et amoros;  

E m’esfortz derenan 

A lei de fin aman.  

Q’om iratz ni marritz  

Non par d’amor privatz;  

Anz sembla deschauzitz; 

Se tot s’es ensegnatz; 

���������������������������������������� �������������������
19 NIESTROY, Erich. (1914). Der Trobador Pistoleta, Halle: Max Niemeyer, p. 47-48.  
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Pero fai falison 

Cel qi trop d’ira·s don,  

Q’ira fai d’un dan dos, 

Zo es sos gazardos; 

Et amors vai tot l’an 

Als seus gaugz perchassan.  

Hai Dieus! cum es garitz 

Qi am’ e es matz 

E iau e es iauzitz,  

Don si ren per pagatz; 

Mas cel q’am‘ en perdon 

Et anc amatz non fo, 

Deu viure conziroz; 

Mas ieu non sui clamos,  

Anz sufr’ en patz l’afan 

Et am ses tot enian. 

Hai ! bels cors gen bastitz,  

Plazen e deziratz, 

De tot bos aibz complitz! 

Vailla·m nercesm si·us platz,  

Ab vos de cui hom son,  

Qe d’altras non razon 

Ni non sui enveios; 

Domna, eu·m rent a vos,  

Per far vostre coman 

Totz temps, vas on q’ieu an. 

Deus confonda ugan 

Orgoil e cels q’eu fan. 
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PONS DE CAPDUELH 

So c’om plus vol e plus e volontos (BEdT 375,022)20

So c’om plus vol e volontos 

E so c’om plus desira ni ten car 

Devem chascun relinquir e laisar,  

Car bem vezem que locs es e saisos  

Que sel Seingnor qu’es lials perdonaire,  

Reis de merce, drechurers e salvaire,  

Anem servir, qu’El nos fes veramen 

E reseup mort per nostre salvamen.  

Ara podem saber qu’El fes per nos:  

Qu’El si laisset d’espinas coronar,  

Batr’e ferir e de fel abeurar 

E·ns rezemet del sieu sanc presios.  

Ai las, caitiu! Can mal fan lura faire 

Cilh que no·i van e cujon sai sotztraire 

A lurs vesins las terras falsamen.  

Paor deuran aver al jujamen.  

Qui romanra non es savis ni pros,  

Car no·is pot l’us ben en l’autre fiar ;  

Per que ditz hom qe plis non pot durar  

Segles, adoncs romanran vergoignos  

Li ric baron, si·l segles dura gaire ;  

Ben son torbat lo reis e l’emperaire  

Si romanon guerrejan per argen 

Ni per terra, sitot lor faill breumen.  

Qui que romaingn’, eu irai voluntos,  
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Qu’eu sai non puosc los bes guizardonar 

Que Dieus m’a faigz, ni los tortz esmendar;  

Per qu’eu li prec, aissi com es pitos,  

E·il clam merce, aissi com fets lo laire;  

E vailla nos la soa dousa Maire,  

E Sanz Joanz nos vailla eissamen 

Que nos vencam aquesta falsa gen.  

Sels que sabon letras e las lesos 

E·ls bes e·ls mals, no·i volon ges anar;  

Qu’ie·n sai de tals c’amon deseiretar  

Mais cresteans que sarrazins fellos;  

E, s’en parlatz, diran vos qu’estz pechaire:  

E sel que·s fai dels autres predicaire 

Deuria se predicar eissamen,  

Mas cobeitatz tol a clerzial sen.  
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RAIMON DE MIRAVAL 

Bel m’es q’ieu chant e coindei (BEdT 406, 012)21

Bel m’es q’ieu chant e coindei 

Pois l’aur’es dous’e·l temps gais,  

E per vergiers e per plais 

Aug lo retint e·l gabei 

Que fant l’auzeillet menut 

Entre·l vert e·l blanc e·l vaire;  

Adoncs se deuri’atraire 

Cel qe vol c’amors l’ajut 

Vas chaptenenssa de drut. 

Eu no sui drutz mas dompnei,  

Ni no tem pena ni fais,  

Ni·m rancur leu ni m’irais,  

Ni per orguoill no m’esfrei;  

Pero temenssa·m fai mut,  

C’a la bella de bon aire 

Non aus mostrar ni retraire 

Mon cor qu’ill tenc rescondut,  

Pois aic son pret conogut.  

Ses prejar e ses autrei 

Sui intratz en greu pantais 

Cum pogues semblar verais 

Si sa gran valor desplei,  

Q’enquer non a pretz agut 

Dompna c’anc nasqes de maire 

Qe contra·l soei valgues gaire;  
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1005-1008. 
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E si·n sai maint car tengut 

Que·l sieus a·l meillor vencut.  

Ben vol q’om gen la cortei,  

E platz li solatz e jais,  

E no ill agrad’om savais 

Que s’en desgui no fadei.  

Mas li pro son ben vengut,  

Cui mostra tan bel vejaire,  

Si qe chascus n’es lauaire 

Qan son d’enan lieis mogut,  

Plus qe s’eron siei vendut. 

Ja non crec c’ab lieis parei 

Beutatz d’autra dompna mais,  

Que flors de rosier qan nais 

Non es plus fresca de lei,  

Cors ben fait e gen cregut,  

Boch’et oills del mpn esclaire;  

C’anc Beutatz plus no·i saup faire,  

Se·i mes tota sa vertut 

Qe res no·il n’es remasut.  

Ja ma dompna no·is malei 

S’ieu a sa merce m’eslais,  

Q’ieu non ai cor qe·m biais 

Ni vas bass’amor desrei,  

C’ades ai del mieills volgut 

Defors e dins mon repaire;  

E de lieis non sui gabaire,  

Que plus no·i ai entendut 

Mas gen m’acuoill’e·m salut.  

Chanssos, vai me dir al rei 
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Cui jois guid’e vest e pais,  

Q’en lui non a ren biais,  

C’aital cum ieu vuoill lo vei;  

Ab que cobre Montagut 

E Carcasson’el repaire;  

Pois er de pret emperarire,  

E doptaran son escut 

Sai frances e lai masmut.  

Dompn’, ades m’avetz valgut 

Tant que per vos sui chantaire;  

E no·n cuiei chanson faire  

Tro·l fieu vos agues rendut 

De Miraval q’ai perdut.  

Mas lo reis m’a covengut 

Que·l cobrarai anz de gaire,  

E mos Audiartz Belcaire:  

Puois poiran dompnas e drut  

Tornar el joi q’ant perdut.  

Raimon de Miraval si fo uns paubres cavalliers de Carcases, que non avia mas la 

quarta part del castel de Miraval (BEdT 406.B.A). Vida de Raimon de Miraval22.  

Raimon de Miraval si fo uns paubres cavalliers de Carcases, que non avia mas la quarta 

part del castel de Miraval; et en aquel chastel non estaven. XL. home. Mas per lo seu bel 

trobar e per lo sieu bel dire, e car el saup plus d’amor e de domnei e de totz los faitz 

avinenz e de totz lo ditz plazenz que coron entr’amadors et amairitz, si fo mout honratz 

e tengautz en car per lo comte de Tolosa, que·l clamava “Audiartz” et el lui. E·l coms li 

dava los cavals e las armas e·ls draps que·il besognaven. Et era seingner de lui e de son 

alberc, e seingner del rei Peire d’Arragon e del vescomte de Beders, e d’En Bertran de 

Saisacm e de totz los grans barons d’aquella encontrada. E non era neguna grans domna 

ni valenz, en totas aquellas encontradas, que no desires e no se penes qu’el entendes en 
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ella, o qu’el li volgues ben per domesteguessa, car el les sabia plus onrar e far grazir que 

nuls autr’om; per que nenguna no crezia esser presiada, si no fos sos amics Raimons de 

Miraval. En mantas domnas s’entendet et en fetz mantas bonas cansos; e no se crezets 

mais qu’el de neguna en dret d’amor agues ben, e totas l’enganeren. E definet a Lerida, 

a Sancta Clara de las donas de Sistel.  

Quan lo coms de Toloza fo deseretatz per la Gleiza e per los Franses, et ac perduda 

Argensa  (BEdT 406.B.E). Razó “Bel m’es q’ieu chant e coindei”23.

Quan lo coms de Toloza fo dezeretats per la Glezia e por los franses, et ac perduda 

Argensa e Belcaire, e li frances agron Saint Gili et Albuges e Carcases, e Bederres fon 

destruitz, e·l vescoms de Bezers era mortz, e tota la bona gens d’aquelas contradas foron 

morta e fugida a Tolosa, Miraval era col comte de Toloza, com qui el se clamava 

“Audiartz”; e vivia ab gran dolor per so que tota la bona gens don el era senher e 

maistre, e donas e cavalier eron mort e dezeretat; pueis avia sa moiller perduda, si com 

vos auziretz, e sa dona l’avia traït et enguanat; et el avia son castel perdut. Et avenc se 

que·l reis d’Arago venc a Toloza, per parlar al comte e per vezer sas serors, ma dona 

Elienor e ma dona Sancha; e si se confortet molt sas serors e·l comte e·l filol e la bona 

gen de Toloza, e promes al comte qu’el li recobaria Belcaire e Carcasona, et a·N 

Miraval lo sieu castel; e que faria si que la bona gens cobrarion lo joi c’avion perdut. En 

Miravals, per joi qu’el ac de la promessio que·l reis fes al comte et a lui de rendre so 

c’avion perdut, e per lo tems d’estat qu’era vengut –ja ages el preponut de non far 

chansos entro quez agues cobrat lo castel de Miraval, que avia perdut-, e cars’era 

enamoratz de ma dona Elionor, moiller del comte –qu’era la plus bela dona del mon e la 

meiller-, a la cal el non avia encara fait semblan d’amor, el fes aquesta chanso que ditz:  

Bel m’es qu’ieu chan e coindei,  

Pos l’aur’es dousa e·l temps guais,  

la qual vos auziretz, qu’es escriuta aisi. E cant ac faita la chanso, el la trames al rei, en 

Arago. Per que·l reis venc ab mil cavaliers a servizi del comte de Toloza, per la 

promessio qu’el avia faita de recobrar la terra que·l coms avia perduda. Don lo reis fo 

mortz per los franses denan Murel, ab totz los mil cavaliers c’avia ab se; que nuils on 

escapet.  
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23 RIQUER, Martí de (1975). Los Trovadores�: historia literaria y textos. Barcelona: Planeta, vol. 2, p. 

1003-1004.  
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Vos aves entendut d’En Raimon de Miraval com el saup enguanar la Loba e remaner 

ab leis em patz (BEdT 406 B.D). Razó “Entre dos volers sui pensius”24. 

Vos aves entendut d’En Raimon de Miraval com el saup enguanar la Loba e remaner ab 

leis em patz. Mas ara vos dirai com N’Alazais de Boisazo l’enguanet, et un’autra apres 

qu’era sa vezina, c’avia nom N’Esmenjarda de Castras, e·ill dizia hom “la Bella 

d’Albuges”. Abdoas eron de l’evescat d’Albuges: N’Alazais si era d’un castel quez a 

nom Lombertz; moiller d’En Bernart de Boisazo; N’Aimenguarda si era d’un borc quez 

a nom Castras; moiller era d’un ric vasvasor qu’era fort de tems. Raimons de Miraval si 

s’enamoret de N’Alazais de Boisazo, qu’era joves e gentils e bela, e fort volontoza de 

pretz e d’onor e de lauzor; e quar ella conosia qu’En Miravals li podia plus sar pretz et 

honor que nuils hom del mon, si fo molt alegra, quar vit qu’el li volia ben; e fes li totz 

los bels semblans e dis li totz los bels plazers que dona deu far ne dire a nuil cavalier; et 

el la enanset en cantan et en comtan, aitan com poc ni saup; e fes de leis maintas bonas 

chansos, lauzan son pretz e sa valor e sa cortezia; e mes la en si gran honor que tuit li 

valen baro d’aquela encontrada entendion en ela: lo vescoms de Bezers e·l coms de 

Toloza e·l reis Peire d’Arago, als cals Miravals l’avia tan lauzada que·l reis, senes 

vezer, n’era fort enamoratza e l’avia mandat sos messatges a sas letras e sas joias; et el 

eis moria de volontat de leis vezer. Don Miravals se penet que·l reis la vengues vezer, 

e·n fes una cotbla, en la chanso que ditz Ar ab la forsa del freis:  

S’a Lumbertz corteja·l reis,  

Per tostemps er jois ab lui;  

E sitot s’es sobradreis,  

Per un bel l’en venran dui:  

Que la cortezi’e·l jais 

De la bella N’Alazais 

E·l fresca colors e·ill pel blon  

Faun tot lo setgle jauzion.  

Don lo rei s’en venc en Albuges et a Lombertz per ma dona N’Alazais: e·N Miravals 

venc ab lo rei, preguan lo qu’el li degues valor et ajudar ab ma dona N’Alazais. Fort fo 
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995-997. 
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ereubutz et onratz lo reis e vengutz volontiers per ma dona N’Alazais. E·l reis, ades que 

fo asetatz apres d’ela, si la preguet d’amor; er ella li dis ades de far tot so que·el volia, si 

que la nueit ac lo reis tot so que·ill plac de leis. E l’endema fo saubut per tota la gen del 

castel e per tota la cort del rei. E·N Miraval, que atendia esser ricx de joi por lo precx 

del rei, auzit aquesta novella. Fo·n tritz e dolens; e vai s’en e laisa lo rei. Longuamen se 

plais del mal que la dona l’avia fag e de la felonia que·l reis avia faita de lui. Don el 

d’aquesta razo fes aquesta chanso que ditz:  

Entres dos volers sui pensius, 



ANNEXOS 

�
��

�

UC DE SANT CIRC 

N’Ucs de Saint Circ si fo de Caersi, d’un borc que a nom Tegra, fils d’un paubre 

vauvasor (BEdT 457.B.A). Vida d’Uc de Sant Circ25.  

N’Ucs de Saint Circ si fo de Caersi, d’un borc que a nom Tegra, fils d’un paubre 

vauvasor que ac nom N’Arman de Saint Circ, per so que·l castel don el fo a nom Saint 

Circ, qu’es al pe de Sainta Maria de Rocamajor, que fo destruch per guerra e derrocatz. 

Aquest N’Ucs su ac gran re de draires majors de se. E volgron lo far clerc, e manderon 

lo a la scola a Monpeslier. E quant ill cuideront que’el ampares letras, el amparet cansos 

e vers e sirventes e tensos e coblas, e·ls faich e·ls dich dels valens homes e de las valens 

domnas que eron al mon, ni eron estat; et ab aquel saber el s’ajoglari. E·l coms de 

Rodes e·l vescoms de Torena si·l leverent molt a la joglaria, ab las tensos et ab las 

coblas que feiren ab lui, e·l bons Dalfins d’Alverne. Et estet lonc temps en Gascoingna 

paubres, cora a pe, cora a caval. Lonc temps esteta ab la comtessa de Benaujas, e per 

leis gazaingnet l’amistat d’En Savaric de Maleon, lo cals lo mes en armes et en rauba. 

Et estet lonc temps ab el en Peitieu et en las soas encontradas, pois en Cataloigna et en 

Arragon et en Espainga, ab lo bon rei Amfos et ab lo Amfos de Lion et ab lo rei Peire 

d’Arragon; e pois en Proenssa, ab totz los barons, pos en Lombardia et en la Marcha. E 

tolc moiller e fez enfans. Gran ren anparet de l’autrui saber e voluntiers l’enseingnet ad 

autrui. Cansos fez de fort bonas e de bos sons e de bonas coblas; mas no fez gaires de 

las cansos, quar anc non fo fort enamoratz de neguna; mas ben se saup feingner 

enamoratz ad ellas ab son bel parlar. E saup ben dire en las soas cansos tot so que·ill 

avenia de lor, e ben las saup levar e ben far cazer. Mas pois qu’el ac moiller non fetz 

cansos.  
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ANÒMIM 

Vai, Hugonet, ses bistensa (BEdT 461, 247)26

Vai, Hugonet ses bistensa  

Al franc rey aragones;  

Chanta·l noel sirventes 

E di·l trop fai gran suffrensa 

Si que’hom lo ten a falhensa;  

Quar sai dizon que frances  

An sa terra en tenensa 

Tan longamen e ses tensa;  

E pus lai a tan conques,  

Agues de say sovinensa!  

E di·l que sa gran valensa  

Se doblara per un tres  

Si·l vezem en Carcasses,  

Cum bos reys, culhir sa sensa;  

E s’ilh atroba defensa,  

Fassa semblan que greu l’es,  

Et ab aital captenensa 

Qu’ab fuec et ab sanc los vensa,  

E genhs traga·n tan espes 

Que murs no·y fassan guirensa.  

E quar enaissi·s poiria 

Acabar lur mals ressos 

Que dizon, senher, de vos  

Fals frances, que Dieus maldia,  

Quan no venjatz la folhia;  

E quar etz tan vergonhos,  
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No·m cal pus apert o dia. 

Paratges s’en revenria 

Que·s perdet totz say mest nos,  

Que neyssas no·y conosc via.  

Elms et ausbercx me plairia 

Et astas ab bels penos 

Vissem hueymais pels cambos,  

E senhals de manta guia,  

E que·ns visson, ad un dia,  

Essems li frances e nos  

Per vezer quals mieils poiria 

Aver de cavalhairia,  

E, quar es nostra razos,  

Cre que·l dans ab els n’iria.  

Pros coms, marques de bon aire,  

El camp feren e donan  

Fos restauratz lo greu dan;  

Agratz cobrat nanh repaire... 27

�

�
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27 Segons Riquer, aquests versos no poden constituir una tornada. Es mostra partidari de la hipòtesi de 

Topsfield, segons el qual, aquesta cinquena estrofa no va ser transcrita en la seva totalitat (Riquer, 1975: 

1704).  
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ANNEX 3 

AIMERIC DE PEGUILHAN 

Car fui de dura acoindanssa (BEdT 010, 014)

Reis d’Aragon, qui·l vostre gai semblan 

Vei, ben pot dir : De bon pair bon enfan.  

Car bon pretz cuoill cel qui semena honranssa.  

[Rei d’Aragó, qui el vostre alegre semblant veu, bé pot dir : De bon pare, bon fill. Perquè bon mèrit cull 

aquell que sembra honor]. Car fui de dura acoindanssa, 010,014 vv. 36-38 (Shepard & Chambers, 1950 : 

201-203). 

En aquelh temps que’l reys mori n’Amfos (BEdT 010,026)

En aquelh temps qu·l reys mori N’Amfos,  

E sos belhs filhs qu’era plazens e bos,  

E·l rey Peire de cui fon Araguos,  

E·N Dieguos qu’era savis e pros,  

E·l marques d’Est e·l valens Salados,  

Ladonc cugei que fos mortz Pretz e Dos,  

Si qu’ieu fui pres de laissar mas chansos;  

Mas ara los vey restauratz ambedos.  

[En aquell temps que morí el rei Alfons, i el seu bell fill que era agradable i bo, i el rei Pere de qui fou 

Aragó, i Don Diego que era savi i noble, i el marquès d’Este i el valent Saladós, llavors cregué que foren 

morts Mèrit i Llibertat, jo estigué a punt de deixar les meves cançons; però ara els veig ambdós 

restaurats]. En aquelh temps que’l reys mori n’Amfos, 010,026 vv. 1-8 (Riquer, 1975: II, 974-976). 

Puois descobrir ni retraire (BEdT 010, 042) 

Al bon rei, fill de bon paire,  

   Q’es bels e bos eissamen,  

Car sap ben dir e mieils faire,  

   T’en vai, chansos, per prezen,  

   En Aragon, q’el resplan 
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Sobr’ autres reis e s’enanssa;  

   Per que sera derenan,  

   Si cum sol esser, cabals 

   Mos chans, et eu atretals.  

[Al bon rei, fill de bon pare, que és bo i just igualment, ja que sap dir bé i fer millor, vés-te’n, cançó, com 

un regal, a Aragó, on ell brilla per sobre d’altres reis i eixampla (la seva fama); perquè serà a partir d’ara, 

així com sol ser excel·lent, el meu cant i jo també]. Puois descobrir ni retraire, 010,042 vv. 37-45 

(Shepard & Chambers, 1950 : 201-203).  

AIMERIC DE SARLAT 

Aissi mueu mas chansos (BEdT 011,001) 

Neus del bon rei prezan 

d’Aragon, c’a pretz guai,  

Sobre tot no volria 

Agues sa drudaria.  

[Per sobre de tot no voldria que ni el famós rei d’Aragó, que té alegre mèrit, tingués el seu amor]. Aissi 

mueu mas chansos, 011,001 vv. 51-54 (Riquer, 1975: II, 808-810). 

ALBERTET 

Ab son gai e leugier (BEdT 016,002) 

       Chanssos, part Balaguier 

   T’en vai ad espero al bon rei d’Arago,  

   Q’el a fin pretz entier 

   E voluntat veraia,  

   E non cre gen savaia,  

   Anz sap far bonamen  

   Faitz de bon rei valen; 

   Per qe·il gran e·il menor 

Van issausan son pretz e sa valor.  
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[Cançó, al costat de Balaguer, ves-te’n ben ràpid cap al bon rei d’Aragó, que té un mèrit pur i sencer i una 

voluntat real, i no creu la gent miserable, tot el contrari sap fer bonament els fets d’un bon rei valent; 

perquè els grans i els petits exalten el seu mèrit i el seu valor]. Ab son gai e leugier, 016,002 vv. 41-49 

(Boutière, 1937: 35-37).  

GUI DE CAVALHON 

Guis de Cavaillon fo un gentils bars de Proensa, seigner de Cavaillon, larcs hom e 

cortes (192.B.A). Vida de Gui de Cavalhon.  

Guis de Cavaillon fo uns gentils bars de Proensa, seigner de Cavaillon, larcs hom e 

cortes, et avinenz cavaliers, e mout amatz de dompnas e per totas gens, e bons cavaliers 

d’armas e bons gerrers. E fetz bonas tensons e bonas coblas d’amor e de solatz. E si se 

crezec q’el fos drutz de la comtessa Garsenda, moiller qe fo del comte de Proensa, qe fo 

fraire del rei d’Aragon. E mandet aqestas coblas a·N Bertram Folcon:  

Doas coblas farai en aqest son,  

Q’eu trametrai a·N Bertram d’Avignon.  

E sapça be qe dinz Castel-Nou son,  

E li franceis nos estan d’environ.  

E membra·m be de cela cui hom son:  

Qe sovendet en broc e·n esperon,  

E crit m’enseigna e desplec mon leon.  

Per q’eu o man a Bertram d’Avignon,  

                         Hoc, a·N Betram! 

A·N Bertram Folc man, com hom esserat,  

Per zo q’el aia del venir volontat,  

Q’el jorn estam nos el caval armat,  

E puois, al vespre, can tost avem sopat,  

Nos fam la gaita entre·l mur e·l fossat;  

Et ab franceis non a·n ges entregat,  

Enanz i son mainz colps pres e donat,  

E d’aizo a ja be tres mes passat,  

Et el i a tot suau sojornat,  
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Pos se parti de nos senes comjat 

                         Bertram Folcon.  

[Gui de Cavalhon va ser un gentil baró de Provença, senyor de Cavalhon, home liberal i cortès, i 

agradable cavaller, i molt estimat per les dames i per tota la gent, i bon cavaller en armes i bon guerrer. I 

va fer bones tensons i bones cobles d’amor i de diversió. I es va creure que va ser amant de la princesa 

Garsenda, esposa que va ser del comte de Provença, que va ser germà del rei d’Aragó. I va enviar 

aquestes cobles a Bertran Folcon:  

“Dues cobles faré en aquesta tonada, que enviaré a Bertran d’Avinhon. I sàpiga bé que estic a Castelnou, i 

que els francesos ens estan al voltant. Em recordo bé d’aquella de qui sóc vassall: per això sovint broco i 

esperono, i crido la meva ensenya i desplego el meu lleó. I li ho comunico a Bertran d’Avinhon, sí, a 

Bertran! A Bertran de Folc li ho comunico, com home tancat, perquè li vinguin ganes de venir, que durant 

el dia estem armats, a cavall, i després, al vespre, quan tots hem sopat, fem la guaita entre el mur i el 

fossat; i amb els francesos no hem fet treves, sinó que s’han donat i rebut molts cops, i això ja ha durat 

tres mesos, i ell ha reposat tranquil·lament, ja que va marxar sense acomiadar-se Bertran Folcon”]. Guis 

de Cavaillon fo un gentils bars de Proensa, seigner de Cavaillon, larcs hom e cortes, 192.B.A (Riquer, 

1975: III, 1187-1188). 

GUILHEM MAGRET 

Ma dompna·m ten pres (BEdT 223,004) 

         Reis aragones,  

          Legatz de Romaigna,  

          E dux e marques,  

          E coms de Sardaigna,  

Gent avez esclarzit l’escuoill 

E del froment triat lo zoill,  

Q’el loc de Saint Peir’es pausaz  

E drechuriers reis coronaz! 

E pos Deus vos a mes lais sus,  

Membre·us de nos que em za jus! 

[Rei aragonès, llegat de Romània, duc i marquès, i comte de Cerdanya, heu purificat gentilment l’espècie 

i separat el blat del fangar, que al lloc de Sant Pere esteu col·locat i com a rei justicier coronat! I doncs 

Déu us ha posat allà dalt, recordeu-vos dels qui estem aquí baix!]. Ma dompna·m ten pres, 223,004 vv. 

41-50 (Riquer, 1975: II, 921-923).  
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GUIRAUT DE CALANSON 

Una doussa res benestan (BEdT 243,011) 

Si·l plai, senes trestot enjan,  

      Vuelh que s’en an 

Al bon rei dels Aragones,  

     Quar sa valors 

Es tals qu·ls sieus bos aips melhors 

     Pot om comtar 

Cum las estelas, quant es sers,  

     E son aders 

Per lui ben servir mout joglar, 

Que res als sieus noi sabon avenir 

Mas quan dizon: “Pros reis es, ses falhir” 

[Si li plau, sense gens d’engany, vull que vagi al bon rei dels aragonesos, perquè el seu valor és tal que les 

seves bones i excel·lents qualitats hom pot comptar com les estrelles, per la tarda, i per servir-lo bé 

prosperen molts joglars, els quals res no saben aconseguir dels seus, només quan diuen: “Noble rei és,

sense falta”]. Una doussa res benestan, 243,011 vv.34-44 (Ernst, 1930: 255-406).  

PEIRE VIDAL 

Baron, Jhesus, qu’en crotz fon mes (BEdT 364, 008)

Catalan et aragones  

An senhor honrat e valen  

E larc e franc e conoissen,  

Humil et adreg e cortes.  

Mas trop laissa enmanentir 

Sos sers, cui Dieus bais et azir;  

Qu’a totz jorns estan en agag 

Per far en cort dan et empag.  

[Catalans i aragonesos tenen un senyor honrat i valent, generós, franc, instruït, humil, hàbil i cortès. Però 

deixa enriquir-se massa als seus servidors, que Déu humiliï i confongui; que tots els dies estan a l’aguait 
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per fer mal i molestar a la cort]. Baron, Jhesus, qu’en crotz fon mes, 364, 008 vv. 33-40 (Riquer, 1975: II, 

903-906).  

Pus aubert ai mon ric thesaur (BEdT 364, 038) 

Al rei Peire, de cui es Vics,  

E Barsalon’e Monjusics,  

Man que meta totz sos afics 

En destruire·ls pagans de lai,  

Qu’ieu destruirai totz sels de sai.  

[Al rei Pere, de qui són Vic, i Barcelona i Monjuic, jo ordeno que posi tots els seus esforços en destruir 

els pagans d’allà, que jo destriuré tots els d’aquí]. Pus aubert ai mon ric thesaur, 364, 038 vv. 86-90 

(Avalle, 1960 : 288-301).  

PERDIGON 

Entr’amor e pessamen (BEdT 370,005) 

Del rei d’Aragon m’es gen,  

Quar tan li platz enantir 

Tot quan boz pretz deu grazir;  

E·l rei n’Anfos eissamen,  

Qu’ab rics faitz d’emperador 

      Creis s’onor;  

      Don sapchatz 

      Que acordatz 

      Los volgr’en patz 

Vezer contra·ls renegatz.  

[El rei d’Aragó m’és amable, perquè tant li plau enaltir tot allò que el bon mèrit ha d’acollir, i el rei 

Alfons igualment, que fa créixer la seva glòria amb poderosos fets d’emperador; sabeu doncs que voldria 

veure en pau i d’acord contra els renegats]. Entr’amor e pessamen, 370,005 vv. 51-60 (Chaytor, 1926: 14-

18). 
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Perdigons si fo joglars e saup trop ben violar e trobar. E fo de l’evesquat de Javaudan

(BEdT 370.B.A). Vida extensa de Perdigon (primera part)1.  

Perdigon si fo joglars e saup trop ben violar e trobar. E fo de l’evesquat de Javaudan, 

d’un borget que a nom Lesperon. E fo fils d’un paubre home que era pescaire. E per son 

sen e per son trobar montet en gran pretz et en gran honor, que·l Dalfins d’Alverne lo 

tenc per son cavallier e·l vesti e l’arma ab si lonc temps, e·ill det terra et renda. E tuit li 

prince e·ill gran baron li fasian fort gran honor. E de grans bonas venturas ac lonc 

temps.  

[Perdigon va ser joglar i va saber tocar la viola i trobar molt bé. I era del bisbat de Gavaudan, d’un petit 

poble que s’anomena Lesperon. Va ser fill d’un pobre home que era pescador. Gràcies al seu enginy i el 

seu trobar va aconseguir gran mèrit i gran honor, tant que en Delfí d’Alvernha el va fer el seu cavaller i 

durant una llarga temporada el va vestir i el va armar, i li va donar terra i renda. I tots els prínceps i alts 

barons li feien gran honor. I durant molt temps va gaudir de grans favors de la fortuna]. Perdigons si fo 

joglars e saup trop ben violar e trobar. E fo de l’evesquat de Javaudan, 370.B.A (Boutière, 1973: 408-

415).  

Et estan en aquella honor et en aquel pretz, el anet ab lo prinse d’Aurengua (BEdT 

370.B.B.b). Vida extensa de Perdigon (segona part, segueix versió E). 

Et estan en aquella honor et en aquel pretz, el anet ab lo primse d’Aurenga, En Guilem 

dels Baus, et ab En Folquet de Marceilla, evesque de Toloza, et ab l’abas de Sistel a 

Roma, sercan lo mal del comte de Toloza et [per] azordenar la crozada. Per que fon 

dezeretatz lo bos coms Raimons de Toloza; e sos neps, lo coms de Bezers, f[on] mortz; 

Tolzan e Caersin e Bederes et Albuges fon destruitz; e mortz lo reis Peire d’Arago ab 

mil cavaloers davan Murel, e. XX. milia d’autres homes en foron mortz2. A totz aquetz 

faitz far et azordebar fon Perdigos, e·n fes prezicansa en cantan; per que las gens se 

crozeron; e fes lauzor a Dieu, quar li Franses avión desconfit lo rei d’Arago e mort, o 

cals lo vestia ab se. Per qu’el decazec de pertz e d’onor e d’aver; e l’agren [en] enequitat 

���������������������������������������� �������������������
1 Es conserven dues redaccions de la vida de Perdigon, la primera part de les quals és molt semblant, però 

la segona molt diferent. La segona part d’aquesta vida segueix la versió E, perquè és en aquesta on es 

localitza l’al·lusió a Pere el Catòlic. També la versió R recull l’al·lusió (Boutière, 1973: 409).  
2 Versió R: “E per deseretar lo bon comte .R. e son nevit, lo coms de Bezers; e Carcasses et Albeges fon 

destrug, e·n muri lo rey .P. d’Arago ab .M. cavayers denan Murel, e pus de .XX.M. autres homes” 

(Boutière, 1973: 412).  
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tug li valen home que remazeron viu, que no·l volgron vezer ni auzir. E tug li baro de la 

soa amistat foron mort per la guerra: lo coms de Montfort e’N Guilem dels Baus e tug 

l’autre c’avion faita far la crozada; e lo coms Raimons ac recobrada la terra. Perdigons 

non auzet anar ni venir; e·l Dalfins d’Alvernhe li ac touta la terra e la renda qu’el l’avia 

dada. El s’en anet a Lambert de Monteill, qu’era genre d’En Guilem dels Baus, e 

preguet lo que·l fezes rendre en une maizo de l’orde de Sistel, quez a nom Silvabela. Et 

el lo fes recebre en una morguia per morgue; e lai el definet. Et aqui son escriutas de las 

soas chansos.  

[I, quan es trobava en aquell grau d’honor i mèrit, va anar amb el príncep d’Aurenga, en Guilhem de 

Baus, i amb Floquet de Marselha, bisbe de Tolosa, i amb l’abat de Cister a Roma, amb l’objectiu de fer 

mal al comte de Tolosa i organitzar la croada. Per la qual el bon comte de Tolosa va ser desposseït dels 

seus béns; i el seu nebot, el comte de Besiers, va ser mort; la zona de Tolosa i de Carcí i de Besiers i 

l’Albí van ser destruïts; i mort el rei Pere d’Aragó amb mil cavallers davant de Muret, i uns altres vint mil 

home van ser morts. Perdigon es va dedicar a realitzar i reglar totes aquestes accions; i va fer-ne una 

predicació cantat, perquè la gent prengués la creu; i va lloar Déu, perquè els francesos havien vençut i 

mort el rei d’Aragó, el qual l’abastia amb roba. Perdigon va privar del seu mèrit i del seu honor i dels seus 

béns; i tots els homes valents que van conservar la vida li van professar odi i no el van voler veure ni 

escoltar. I tots els barons que tenien la seva amistat van ser morts a la guerra: el comte de Montfort, 

Guilhem de Baus i tots els altres que havien fet fer la croada; i el comte Raimon va recuperar la seva 

terra. Perdigon no va gosar anar ni venir. Dalfí d’Alvernha li va retirar tota la terra i la renda que li havia 

donat. Ell se n’anà al costat de Lambert de Monteil, que era  el gendre de Guilhem de Baus, i li va 

demanar que li permetés entrar en una casa de l’orde del Cister que s’anomenava Silvabela. El va fer 

entrar en un monestir com a monge; i allà el va morir. I aquí estan escrites les seves cançons]. Et estan en 

aquella honor et en aquel pretz, el anet ab lo prinse d’Aurengua, 370.B.B.b (Boutière, 1973: 408-415).  

PISTOLETA 

Anc mais nulhs hom no fon apoderatz (BEdT 372,002) 

Al valen rey, qu’es de pretz coronatz 

Sobr’autres reys e que mielhs se capte,  

On fis ioys nays et es renovellatz 

Ioys e uovens, t’en vai, chansos, de se 

En Aragon, on prendon tug repaire 

Bon fag valen que francx reys deia faire; 

E saluda·m de Perpinhan enan 
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Selhs o selhas que d’amor an talan.  

[Al valent rei, que està coronat de mèrit per sobre dels altres reis i que millor es comporta, on el lleial 

goig neix i es renoven goig i joventut, ves-te’n, cançó, d’aquí a Aragó, on prenen residència totes les 

accions valentes que un rei noble pugui fer; i saluda de la meva part de Perpinyà en avall a tots aquells i 

aquelles que tenen desig d’amor]. Anc mais nulhs hom no fon apoderatz, 372,002 vv.33-40 (Niestroy, 

1914: 30-31).  

Ai! Tan sospir mi venon noit e dia (BEdT 372, 001) 

Al cortes rei, qu’es reis sens vilania 

E reis de grauz e reis de largetatz,  

Reis de domnei e reis de bon solatz,  

Reis d’acuillir e de dousa paria,  

Reis d’ardimenz e reis senes paor,  

Reis d’Aragon, de cui ai fait seingor,  

T’en vai, chansos ! Que vas lui [eu] me vire,  

Sai ses amic, sens hom e sens servire.  

[Al cortès rei, que és rei sense vilania, i rei de goig i rei de liberalitat, rei de galanteig i rei de bon tracte, 

reis d’acolliment i de dolça companyia, rei d’ardidesa i rei sense por, rei d’Aragó, de qui he fet senyor, 

vés-te’n cançó! Que cap a ell (jo) m’adreço, aquí sense amic ni vassall ni servidor]. Ai! Tan sospir mi 

venon noit e dia, 372, 001 vv. 33-40 (Niestroy, 1914: 21-22).  

Ia nuls amanz no·s fegna (BEdT 372,004a) 

     S’ieu del rei me partia 

     D’Aragon, failliria.  

[Si jo m’allunyés del rei d’Aragó, m’equivocaria]. Ia nuls amanz no·s fegna, 372,004a vv.41-42 

(Niestroy, 1914: 35-36).  

Plus gais sui q’eu non sueill (BEdT 372,006) 

Del franc rei me sove 

D’Aragon, cui Deus gar! 

Que senes totz engeinz 
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Regn’ e ses malestar.  

[Del franc rei d’Aragó em recordo, que Déu el guardi! Que regna sense engany ni maldat]. Plus gais sui 

q’eu non sueill, 372,006 vv.40-43 (Niestroy, 1914 : 43-44).  

Se chantars fos grazitz (BEdT 372,008)

Se chantars fos grazitz, 

Si cum sol, ni solatz, 

Be·m tengra per faillitz 

Qar tant m’en fui tarzatz; 

Mas chanz non ac saizon, 

Pueis lo reis d’Aragon 

Muric ni·l reis n’Anfos 

E si per leis non fos 

Cui sobt’ altras res baln,  

Non chantera ugan.  

[Si el cant i l’alegria fossin agradables, així com sol ser, em tindria per equivocat perquè he trigat molt (en 

cantar); però no hi ha motiu per cantar des que van morir el rei d’Aragó i el rei Alfons,  i si no fos per 

aquella a qui cortejo, no cantaria enguany]. Se chantars fos grazitz, 372,008 vv.1-10 (Niestroy, 1914: 47-

48).  

PONS DE CAPDUELH 

So c’om plus vol e plus e volontos (BEdT 375,022) 

Reis d’Aragon, francs, humils, de bon aire,  

Vos serves Deu de bon cor humilmen;  

El si’ab vos e tuich digam “Amen”.  

[Rei d’Aragó, generós, humil, de bon origen, vós serviu a Déu humilment amb bon cor; Ell sigui amb vós 

i diguem tots “Amen”]. So c’om plus vol e plus e volontos, 375,022 vv.41-43 (Riquer, 1975: III, 1267-

1269). 
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RAIMON DE MIRAVAL 

Bel m’es q’ieu chant e coindei (BEdT 406,012)

Chanssos, vai me dir al rei 

Cui jois guid’e vest e pais,  

Q’en lui non a ren biais,  

C’aital cum ieu vuoill lo vei;  

Ab que cobre Montagut 

E Carcasson’el repaire;  

Pois er de pret emperarire,  

E doptaran son escut 

Sai frances e lai masmut.  

[Cançó, vés de part meva a dir al rei que guia i vesteix i nodreix el goig, que en ell no hi ha res indigne, 

que tal i com el vull jo el veig; només que recuperi Montagut i torni a Carcassona; després serà emperador 

de mèrit, i temeran el seu escut aquí els francesos i allà els almohades]. Bel m’es q’ieu chant e coindei, 

406,12 vv. 55-63 (Riquer, 1975: II, 1005-1008).  

Mas lo reis m’a covengut 

Que·l cobrarai anz de gaire,  

E mos Audiartz Belcaire:  

Puois poiran dompnas e drut  

Tornar el joi q’ant perdut.  

Però el rei m’ha promès que el recuperaré d’aquí no gaire, i el meu Audiartz (recuperarà) Belcaire: 

després les dames i els amants podran tornar al goig que han perdut]. Bel m’es q’ieu chant e coindei, 

406,12 vv. 69-73 (Riquer, 1975: II, 1005-1008). 

Quan lo coms de Toloza fo deseretatz per la Gleiza e per los Franses, et ac perduda 

Argensa  (BEdT 406.B.E). Razó “Bel m’es q’ieu chant e coindei”.

Quan lo coms de Toloza fo dezeretats per la Glezia e por los franses, et ac perduda 

Argensa e Belcaire, e li frances agron Saint Gili et Albuges e Carcases, e Bederres fon 

destruitz, e·l vescoms de Bezers era mortz, e tota la bona gens d’aquelas contradas foron 

morta e fugida a Tolosa, Miraval era col comte de Toloza, com qui el se clamava 

“Audiartz”; e vivia ab gran dolor per so que tota la bona gens don el era senher e 
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maistre, e donas e cavalier eron mort e dezeretat; pueis avia sa moiller perduda, si com 

vos auziretz, e sa dona l’avia traït et enguanat; et el avia son castel perdut. Et avenc se 

que·l reis d’Arago venc a Toloza, per parlar al comte e per vezer sas serors, ma dona 

Elienor e ma dona Sancha; e si se confortet molt sas serors e·l comte e·l filol e la bona 

gen de Toloza, e promes al comte qu’el li recobaria Belcaire e Carcasona, et a·N 

Miraval lo sieu castel; e que faria si que la bona gens cobrarion lo joi c’avion perdut. En 

Miravals, per joi qu’el ac de la promessio que·l reis fes al comte et a lui de rendre so 

c’avion perdut, e per lo tems d’estat qu’era vengut –ja ages el preponut de non far 

chansos entro quez agues cobrat lo castel de Miraval, que avia perdut-, e cars’era 

enamoratz de ma dona Elionor, moiller del comte –qu’era la plus bela dona del mon e la 

meiller-, a la cal el non avia encara fait semblan d’amor, el fes aquesta chanso que ditz:  

Bel m’es qu’ieu chan e coindei,  

Pos l’aur’es dousa e·l temps guais,  

la qual vos auziretz, qu’es escriuta aisi. E cant ac faita la chanso, el la trames al rei, en 

Arago. Per que·l reis venc ab mil cavaliers a servizi del comte de Toloza, per la 

promessio qu’el avia faita de recobrar la terra que·l coms avia perduda. Don lo reis fo 

mortz per los franses denan Murel, ab totz los mil cavaliers c’avia ab se; que nuils on 

escapet.  

[Quan el comte de Tolosa va ser desheretat per l’Església i pels francesos, i havia perdut Argensa i 

Belcaire, i els francesos tenien Sant Gil, l’Albigès, el Carcassés, i el Bederrès va ser destruït, i el 

vescomte de Besiers havia estat mort, i tota la bona gent d’aquelles comarques havia estat morta o havia 

marxat a Tolosa, Miraval estava amb el comte de Tolosa, amb el qual s’anomenava “Audiart”; i vivia 

amb gran dolor perquè tota la gent de qui era senyor i amo, i dames i cavallers havien estat morts o 

desheretats; després havia perdut la seva esposa, tal i com escoltareu, i la seva dona l’havia traït i 

enganyat, i ell havia perdut el seu castell. I va ocórrer que el rei d’Aragó va anar a Tolosa per parlar amb 

el comte i per veure les seves germanes, la meva senyora Elionor i la meva senyora Sança; i va consolar 

molt a les seves germanes i al comte i al seu fillol i a la bona gent de Tolosa, i va prometre al comte que 

ell li recuperaria Belcaire i Carcassona, i a Miraval el seu castell; i que actuaria perquè la bona gent 

recuperés l’alegria que havien perdut. I Miraval, pel goig que ell va tenir per la promesa que el rei va fer 

al comte i a ell de tornar-los allò que havien perdut, i perquè el temps d’estiu havia arribat –encara que ell 

s’hagués proposat no fer cançons fins que hagués recuperat el castell de Miraval que havia perdut-, i 

perquè s’havia enamorat de la meva senyora Elionor, esposa del comte – que era la dama més bona del 
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món i la millor-, a la qual ell no havia encara no havia donat mostres d’amor, ell va fer aquesta cançó que 

diu: “És bo que canti i que sigui amable, ja que l’aura és dolça i el temps alegre”, 

La qual escoltareu, que està escrita aquí. I quan va tenir feta la cançó, la va enviar al rei, a Aragó. Per la 

qual cosa el rei va anar amb mil cavallers al servei del comte de Tolosa, per la promesa que ell havia fet 

de recuperar la terra que el comte havia perdut.  En conseqüència el rei va ser mort pels francesos davant 

de Muret, amb tots els cavallers que tenia amb ell; dels quals cap va escapar]. Quan lo coms de Toloza fo 

deseretatz per la Gleiza e per los Franses, et ac perduda Argensa, 406.B.E (Riquer, 1975: II, 1003-1004).   

Raimon de Miraval si fo uns paubres cavalliers de Carcases, que non avia mas la 

quarta part del castel de Miraval (BEdT 406.B.A). Vida de Raimon de Miraval.  

Raimon de Miraval si fo uns paubres cavalliers de Carcases, que non avia mas la quarta 

part del castel de Miraval; et en aquel chastel non estaven. XL. home. Mas per lo seu bel 

trobar e per lo sieu bel dire, e car el saup plus d’amor e de domnei e de totz los faitz 

avinenz e de totz lo ditz plazenz que coron entr’amadors et amairitz, si fo mout honratz 

e tengautz en car per lo comte de Tolosa, que·l clamava “Audiartz” et el lui. E·l coms li 

dava los cavals e las armas e·ls draps que·il besognaven. Et era seingner de lui e de son 

alberc, e seingner del rei Peire d’Arragon e del vescomte de Beders, e d’En Bertran de 

Saisacm e de totz los grans barons d’aquella encontrada. E non era neguna grans domna 

ni valenz, en totas aquellas encontradas, que no desires e no se penes qu’el entendes en 

ella, o qu’el li volgues ben per domesteguessa, car el les sabia plus onrar e far grazir que 

nuls autr’om; per que nenguna no crezia esser presiada, si no fos sos amics Raimons de 

Miraval. En mantas domnas s’entendet et en fetz mantas bonas cansos; e no se crezets 

mais qu’el de neguna en dret d’amor agues ben, e totas l’enganeren. E definet a Lerida, 

a Sancta Clara de las donas de Sistel.  

[Raimon de Miraval fou un pobre cavaller del Carcassés, que només posseïa la quarta part del castell de 

Miraval; i en aquell castell no hi havia ni quaranta homes. Però pel seu bon trobar i pel seu bon dir, i 

perquè va saber més d’amor i galanteria i de tots els fets i dits agradables que circulen entre enamorats i 

enamorades, fou molt honrat i apreciat pel comte de Tolosa, el qual l’anomenava “Audiart”, i Raimon a 

ell. I el comte li donava els cavalls i les armes i les robes que necessitava. I era senyor d’ell i de la seva 

casa, i senyor del rei Pere d’Aragó i del vescomte de Besiers, i de Bertran de Saissac, i de tots els grans 

barons d’aquella comarca. No hi havia cap dama gran i valuosa en aquelles comarques que no desitgés i 

no fes tot el possible perquè ell s’enamorés d’ella, o que ell no la volgués per familiaritat,  perquè ell les 

sabia honrar i celebrar-les més que cap altre home; per la qual cosa cap d’elles no creia ser apreciada si 

Raimon de Miraval no era el seu amic. Es va enamorar de moltes dames i en va fer molt bones cançons; i 

no es va creure mai que el de cap d’elles en tragués profit en dret d’amor, i totes el van enganyar. I va 
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morir a Lleida, a Santa Clara de las dones del Císter]. Raimon de Miraval si fo uns paubres cavalliers de 

Carcases, que non avia mas la quarta part del castel de Miraval, 406.B.A (Riquer, 1975: II, 987).  

Vos aves entendut d’En Raimon de Miraval com el saup enguanar la Loba e remaner 

ab leis em patz (BEdT 406 B.D). Razó “Entre dos volers sui pensius”. 

Vos aves entendut d’En Raimon de Miraval com el saup enguanar la Loba e remaner ab 

leis em patz. Mas ara vos dirai com N’Alazais de Boisazo l’enguanet, et un’autra apres 

qu’era sa vezina, c’avia nom N’Esmenjarda de Castras, e·ill dizia hom “la Bella 

d’Albuges”. Abdoas eron de l’evescat d’Albuges: N’Alazais si era d’un castel quez a 

nom Lombertz; moiller d’En Bernart de Boisazo; N’Aimenguarda si era d’un borc quez 

a nom Castras; moiller era d’un ric vasvasor qu’era fort de tems. Raimons de Miraval si 

s’enamoret de N’Alazais de Boisazo, qu’era joves e gentils e bela, e fort volontoza de 

pretz e d’onor e de lauzor; e quar ella conosia qu’En Miravals li podia plus sar pretz et 

honor que nuils hom del mon, si fo molt alegra, quar vit qu’el li volia ben; e fes li totz 

los bels semblans e dis li totz los bels plazers que dona deu far ne dire a nuil cavalier; et 

el la enanset en cantan et en comtan, aitan com poc ni saup; e fes de leis maintas bonas 

chansos, lauzan son pretz e sa valor e sa cortezia; e mes la en si gran honor que tuit li 

valen baro d’aquela encontrada entendion en ela: lo vescoms de Bezers e·l coms de 

Toloza e·l reis Peire d’Arago, als cals Miravals l’avia tan lauzada que·l reis, senes 

vezer, n’era fort enamoratza e l’avia mandat sos messatges a sas letras e sas joias; et el 

eis moria de volontat de leis vezer. Don Miravals se penet que·l reis la vengues vezer, 

e·n fes una cotbla, en la chanso que ditz Ar ab la forsa del freis:  

S’a Lumbertz corteja·l reis,  

Per tostemps er jois ab lui;  

E sitot s’es sobradreis,  

Per un bel l’en venran dui:  

Que la cortezi’e·l jais 

De la bella N’Alazais 

E·l fresca colors e·ill pel blon  

Faun tot lo setgle jauzion.  

Don lo rei s’en venc en Albuges et a Lombertz per ma dona N’Alazais: e·N Miravals 

venc ab lo rei, preguan lo qu’el li degues valor et ajudar ab ma dona N’Alazais. Fort fo 
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ereubutz et onratz lo reis e vengutz volontiers per ma dona N’Alazais.  E·l reis, ades que 

fo asetatz apres d’ela, si la preguet d’amor; er ella li dis ades de far tot so que·el volia, si 

que la nueit ac lo reis tot so que·ill plac de leis. E l’endema fo saubut per tota la gen del 

castel e per tota la cort del rei. E·N Miraval, que atendia esser ricx de joi por lo precx 

del rei, auzit aquesta novella. Fo·n tritz e dolens; e vai s’en e laisa lo rei. Longuamen se 

plais del mal que la dona l’avia fag e de la felonia que·l reis avia faita de lui. Don el 

d’aquesta razo fes aquesta chanso que ditz:  

Entres dos volers sui pensius.  

[Vosaltres heu escoltat d’en Raimon de Miraval que com va saber enganyar la Lloba i romandre amb ella 

en pau. Però ara us diré com Alazais de Boissazon el va enganyar, i després una altra, que era veïna seva, 

que es deia Esmengarda de Castras, i allí hom li deia “la Bella d’Albigès”. Ambdues eren del bisbat 

d’Albigès: Alazais era d’un castell que es deia Lombers, esposa d’en Bernart de Boissazon, i Aimengarda 

era d’un burg que es deia Castras, esposa d’un ric varvassor que era molt vell. Raimon de Miraval es va 

enamorar d’Alazais de Boissazon, que era jove i gentil i bella, i molt desitjosa de mèrit i d’honor i de 

fama; o com que ella sabia que Miraval li podria donar més mèrit i honor que cap altre home al món, va 

estar molt contenta quan va veure que ell li volia bé; i va fer-li tots els bells semblants i va dir-li totes les 

coses agradables que una dona ha de fer i dir a un cavaller; i ell la va enaltir cantant i explicant, tant com 

va poder i saber; i va fer d’ella moltes bones cançons, lloant el seu mèrit i el seu valor i la seva cortesia; i 

la va col·locar en tan gran honor que tots els grans barons d’aquella comarca es van enlluernar d’ella; el 

vescomte de Besiers, el comte de Tolosa i el rei Pere d’Aragó, als quals Miraval l’havia lloada tant que el 

rei, sense veure-la, se n’havia enamorat molt i li havia enviat els seus missatgers, les seves cartes i les 

seves joies; i ell mateix es moria de desig per veure-la. Miraval es va esforçar perquè el rei l’anés a veure, 

i va fer una cobla en la cançó que es diu Amb la força del fred: 

“Si a Lombers corteja el rei, per sempre el goig estarà amb ell; i encara que és molt destre, per un bé li en 

vindran dos: ja que la cortesia i l’alegria de la bella Alazais i el seu fresc color i els cabells rossos fan tot 

el món feliç”.  

Així doncs, el rei va anar cap a Albigès i a Lombers per la meva senyora Alazais; i Miraval va anar amb 

el rei, pregant-li  que ell li donés valor i ajuda al costat de la meva senyora Alazais. Molt feliç i honrat  va 

ser el rei i gustosament acollit per la meva senyora Alazais. I el rei, en tan bon punt va seure al costat 

d’ella, li va requerir amor;  i ella li va dir al moment que faria tot allò que ell volgués, de manera que per 

la nit el rei va obtenir d’ella tot li va plaure. I l’endemà va ser sabut per tota la gent del castell i per tota la 

cort del rei. I Miraval, que esperava ser ric de goig per la intercessió del rei, va escoltar aquesta notícia. 

Va estar trist i dolgut; i va anar-se’n i va deixar el rei. Llargament es va lamentar del mal que la dama li 

havia fet i de la traïció que el rei li havia fet. I per aquesta raó va fer aquesta cançó que es diu: “Estic 
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pensatiu entre do desitjos”]. Vos aves entendut d’En Raimon de Miraval com el saup enguanar la Loba e 

remaner ab leis em patz, 406 B.D (Riquer, 1975: II, 995-997).  

UC DE SANT CIRC 

N’Ucs de Saint Circ si fo de Caersi, d’un borc que a nom Tegra, fils d’un paubre 

vauvasor (BEdT 457.B.A). Vida d’Uc de Sant Circ.  

N’Ucs de Saint Circ si fo de Caersi, d’un borc que a nom Tegra, fils d’un paubre 

vauvasor que ac nom N’Arman de Saint Circ, per so que·l castel don el fo a nom Saint 

Circ, qu’es al pe de Sainta Maria de Rocamajor, que fo destruch per guerra e derrocatz. 

Aquest N’Ucs su ac gran re de draires majors de se. E volgron lo far clerc, e manderon 

lo a la scola a Monpeslier. E quant ill cuideront que’el ampares letras, el amparet cansos 

e vers e sirventes e tensos e coblas, e·ls faich e·ls dich dels valens homes e de las valens 

domnas que eron al mon, ni eron estat; et ab aquel saber el s’ajoglari. E·l coms de 

Rodes e·l vescoms de Torena si·l leverent molt a la joglaria, ab las tensos et ab las 

coblas que feiren ab lui, e·l bons Dalfins d’Alverne. Et estet lonc temps en Gascoingna 

paubres, cora a pe, cora a caval. Lonc temps estet ab la comtessa de Benaujas, e per leis 

gazaingnet l’amistat d’En Savaric de Maleon, lo cals lo mes en armes et en rauba. Et 

estet lonc temps ab el en Peitieu et en las soas encontradas, pois en Cataloigna et en 

Arragon et en Espainga, ab lo bon rei Amfos et ab lo Amfos de Lion et ab lo rei Peire 

d’Arragon; e pois en Proenssa, ab totz los barons, pos en Lombardia et en la Marcha. E 

tolc moiller e fez enfans. Gran ren anparet de l’autrui saber e voluntiers l’enseingnet ad 

autrui. Cansos fez de fort bonas e de bos sons e de bonas coblas; mas no fez gaires de 

las cansos, quar anc non fo fort enamoratz de neguna; mas ben se saup feingner 

enamoratz ad ellas ab son bel parlar. E saup ben dire en las soas cansos tot so que·ill 

avenia de lor, e ben las saup levar e ben far cazer. Mas pois qu’el ac moiller non fetz 

cansos.  

[Uc de Sant Circ va ser del Carsí, d’un burg que té per nom Tegra, fill d’un pobre varvassor que tenia per 

nom Arman de Sant Circ, perquè el castell d’on era tenia per nom Sant Circ, que està al peu de Santa 

Maria de Ròcamador, que va ser destruïda per la guerra i enderrocada. Aquest Uc va tenir un gran nombre 

de germans més grans que ell. I van voler fer-lo clergue, i el van enviar a l’escola de Montpeller. I quan 

ells es pensaven que ell estava aprenent lletres, ell aprenia cançons i versos i sirventesos i tensons i 

cobles, i els fets i els dits dels homes valents i de les dones valentes que hi havia al món, i que hi havia 

estat; i amb aquest saber es va esdevenir joglar.  I el comte de Rodès i el vescomte de Torena el van fer 
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progressar molt en la joglaria, amb les tensons i les cobles que van fer amb ell, i també amb el bon Dalfí 

d’Alvernha. I va estar molt temps a Gascunya pobre, ara a peu, ara a cavall. Va estar molt temps amb la 

comtessa de Benaugès, i per ella va guanyar l’amistat de Savaric de Mauleon, el qual el va proveir amb 

un arnès i amb roba. I va estar molt temps amb ell a Peitieu i a les seves comarques, després a Catalunya i 

a Aragó i a Espanya, amb el bon rei Alfons i amb el rei Alfons de Lleó i amb el rei Pere d’Aragó, i 

després a Provença, amb tots els barons, després a Llombardia i a la Marca. I va prendre muller i va fer 

fills. Molt va aprendre del saber aliè i gustosament el va ensenyar als altres. Va fer molt bones cançons, 

bones melodies i bones cobles; però no va fer gaires cançons, perquè mai va estar molt enamorat de cap 

[dama]; però va saber fingir-se enamorat davant d’elles pel seu bon parlar. I a les seves cançons va saber 

dir tot allò que a ell li succeïa, i va saber enaltir-les i postergar-les. Però després de tenir esposa no va fer 

més cançons]. N’Ucs de Saint Circ si fo de Caersi, d’un borc que a nom Tegra, fils d’un paubre 

vauvasor, 457.B.A (Riquer, 1975: III, 1341-1342).  

ANÒNIM 

Vai, Hugonet, ses bistensa (BEdT 461, 247)  

Vai, Hugonet ses bistensa  

Al franc rey aragones;  

Chanta·l noel sirventes 

E di·l trop fai gran suffrensa 

Si que’hom lo ten a falhensa;  

Quar sai dizon que frances  

An sa terra en tenensa 

Tan longamen e ses tensa;  

E pus lai a tan conques,  

Agues de say sovinensa!  

[Vés, Hugonet, sense demora, cap al generós rei aragonès; canta-li nou sirventès i digues-li que és massa 

el que suporta, tant que se li considera un defecte. Perquè aquí diuen que els francesos tenen la seva terra 

en possessió des de fa temps i sense oposició; i doncs allà ha conquerit tant, recordi’s d’aquí]. Vai, 

Hugonet, ses bistensa, 461,247 vv. 1-10 (Riquer, 1975: III, 1702-1704). 

E di·l que sa gran valensa  

Se doblara per un tres  

Si·l vezem en Carcasses,  

Cum bos reys, culhir sa sensa;  

E s’ilh atroba defensa,  
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Fassa semblan que greu l’es,  

Et ab aital captenensa 

Qu’ab fuec et ab sanc los vensa,  

E genhs traga·n tan espes 

Que murs no·y fassan guirensa. 

[ I digues-li que la seva gran valentia es triplicarà si el veiem al Carcassés recollir, com a bon rei, recollir 

el seu cens; i si hi troba resistència, demostri que li és desagradable, i amb tal actitud que amb doc i amb 

sang els venci, i porti enginys tan abundants que les muralles no donin protecció]. Vai, Hugonet, ses 

bistensa, 461,247 vv. 11-20 (Riquer, 1975: III, 1702-1704).

E quar enaissi·s poiria 

Acabar lur mals ressos 

Que dizon, senher, de vos  

Fals frances, que Dieus maldia,  

Quan no venjatz la folhia;  

E quar etz tan vergonhos,  

No·m cal pus apert o dia.  

Paratges s’en revenria 

Que·s perdet totz say mest nos,  

Que neyssas no·y conosc via.  

[Perquè així es podrien acabar els mals rumors que diuen de vos els falsos francesos, senyor, que Déu els 

maleeixi, quan no vengeu les seves injúries; i perquè sou tan vergonyós, no em cal dir-ho més obertament 

o de dia. Es reanimaria la noblesa, que es va perdre totalment entre nosaltres, per a la qual ni tan sols 

conec el camí]. Vai, Hugonet, ses bistensa, 461,247 vv. 21-30 (Riquer, III, 1975: 1702-1704).

Pros coms, marques de bon aire,  

El camp feren e donan  

Fos restauratz lo greu dan;  

Agratz cobrat nanh repaire... 

[Noble comte, marquès de bon llinatge, en el camp assestant i colpejant sigui restaurat el gran mal. 

Recuperaríeu molts indrets...]  Vai, Hugonet, ses bistensa, 461,247 vv. 41-44 (Riquer, 1975: III, 1702-

1704). 
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1 En relació al lloc i la datació adoptem les informacions aportades per la Bibliografia Elettronica dei Trovatori (BEdT). Sapienza Università di Roma (2015). Bibliografia 

Elettronica dei Trovatori. Recuperat de http://www.bedt.it/BEdT_04_25/index.aspx 
2 Distingim dos tipus d’al·lusions, directa i indirecta. Entenem per al·lusió directa aquella en què s’anomena el monarca pel seu nom; i per al·lusió indirecta aquella en què no 

se l’anomena pel seu nom, sinó pel seu títol i o dominis posseïts.  

TEXTOS LÍRICS1

Trobador Composició  Gènere Tema Lloc Datació  Tipus d’al·lusió2 Localització 
al·lusió 

Aimeric de 
Peguilhan 

Car fui de dura 
acoindanssa  
(BEdT 010, 014)

Cansó  Amorós, cortès Llenguadoc, 
Catalunya 

1200 aprox. Indirecta (“Reis 
d’Aragon”, “bon 
enfan”) 

Estrofa VI 
(vv.36-38) 

En aquelh temps que’l 
reys mori n’Amfos 
(BEdT 010, 026) 

Sirventés 
(metgia) 

Polític (marc 
cortès) 

Itàlia 
septentrional 
(cort d’Este?) 

1120 / 1216 Directa (“E·l rey 
Peure de cui fon 
Araguos”) 

Estrofa I (vv.3) 

Puois descobrir ni 
retraire  
(BEdT 010, 042) 

Cansó  Amorós, cortès Catalunya, 
Gascunya 

1200 aprox. Indirecta (“bon 
rei”, “fill de bon 
paire”) 

Estrofa V 
(vv.37-45) 

Aimeric de Sarlat Aissi mueu mas chansos
(BEdT 011, 001) 

Cansó  Amorós, cortès Llenguadoc, 
Catalunya 

Anterior a 
1202 i 
posterior a 
1196 

Indirecta (“del bon 
rei prezan 
d’Aragon”) 

Estrofa VI  
(vv. 51-54) 

Albertet Ab son gai e leugier  
(BEdT 016, 002) 

Cansó  Amorós, cortès Itàlia 
septentrional  

Anterior a 
1207 i 
posterior a 
1213 

Indirecta (“al bon 
rei d’Arago”) 

Estrofa V 
(vv.41-49) 
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3 Manca l’estrofa IV, per la qual cosa, en ocasions aquest estrofa apareix com la quarta estrofa de la composició.  

Guilhem Magret Ma dompna·m ten pres 
(BEdT 223, 004) 

Cansó  Amorós, cortès Catalunya, 
Aragó, 
Llenguadoc (?) 

1204-1205 Indirecta (“Reis 
aragones, legatz de 
Romaihna, e dux e 
marques, e coms 
de Sardaigna”) 

Estrofa V 
(vv.41-50) 

Guiraut de 
Calanson 

Una doussa res 
benestan
(BEdT 243, 011) 

Cansó  Amorós, cortès (?) (?) Indirecta (“Al bon 
rei dels 
Aragones”/ “Pros 
reis es”) 

Estrofa V3

(vv. 34-44) 

Peire Vidal Baron, Jhesus, qu’en 
crotz fon mes  
(BEdT 364, 008)

Cansó de 
crozada   

Exhortació de 
la croada a 
Orient i 
inserció de 
tipus amorós 
cortès (estrofes 
VII-VIII) 

Espanya 
(Lleó?) / Itàlia 
septentrional 
(cort de 
Monferrato) 

1201-1202 Indirecta (“Catalan 
et aragones an 
senhor honrat e 
valent...”) 

Estrofa V  
(vv. 33-40) 

Pus aubert ai mon ric 
thesaur 
(BEdT 364, 038)

Sirventés-
cansó  

Cortès, moral  Itàlia 
septentrional 
(Piemont)   

1204-1207 
(composició 
en dues 
fases) 

Directa (“al rei 
Pere, de cui es 
Vics, e Barsalon’e 
Mon-Judics”) 

Estrofa VIII 
(vv.86-90) 

Perdigon Entr’amor e pessamen 
(BEdT 370, 005)                               

Sirventés-
cansó   

Amorós, cortès Provença, 
Catalunya, 
Llenguadoc  

1208-1212 
(Lewent) / 
1190-1204 
(Hoepffner) 

Indirecta (“Del rei 
d’Aragon m’es 
gen”)  

Estrofa VI  
(vv. 51-60) 
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Pistoleta Anc mais nulhs hom no 
fon apoderatz  
(BEdT 372, 002)

Cansó  Amorós, cortès Llenguadoc  Anterior a 
1213 

Indirecta (“valen 
rey”/ “En 
Aragon”/ “de 
Perpinhan enan”)   

Estrofa V  
(vv. 33-40) 

Ai! Tan sospir mi venon 
noit e dia  
(BEdT 372,001)

Cansó  Amorós, cortès  Llenguadoc, 
Catalunya 

Anterior a 
1213  

Indirecta (“cortes 
reis”/ “Reis 
d’Aragon”)  

Estrofa V 
(vv.33-40) 

Ia nuls amanz no·s 
fegna (BEdT 372, 
004a)

Cansó  Amorós, cortès Llenguadoc, 
Catalunya 

Anterior a 
1213  

Indirecta 
(“rei...d’Aragon”) 

Estrofa VI  
(vv. 41-42) 

Plus gais sui q’eu non 
sueill  
(BEdT 372, 006) 

Cansó  Amorós, cortès Occitània 
(Llenguadoc)  

Anterior a 
1213 

Indirecta (“Del 
fran rei me sove 
d’Aragon”)  

Estrofa VI  
(vv. 40-43) 

Se chantars fos grazitz 
(BEdT 372, 008)

Cansó  Amorós, cortès Occitània  1215 Indirecta (“lo reis 
d’Aragon”)  

Estrofa I  
(vv. 1-10).  

Pons de Capduelh So c’om plus vol e plus 
e volontos  
(BEdT 375, 022)

Cansó de 
crozada   

Exhortació a la 
croada 
d’Orient  

?  Estiu 1213  Indirecta (“Reis 
d’Aragon”) 

Estrofa VI 
(vv.41-43) 

Raimon de 
Miraval 

Bel m’es q’ieu chant e 
coindei  
(BEdT 406, 012)

Cansó   Amorós amb 
enviament 
polític i líric  

Llenguadoc 
(Tolosa) 

1213  Indirecta (“al rei” 
/ “lo reis”) 

Estrofa VII 
(vv.55-63) 
Estrofa IX 
(vv.69-73) 

Anònim  Vai, Hugonet, ses 
bistensa  
(BEdT 461, 247) 

Sirventès  Sol·licitud 
d’ajuda a Pere 
el Catòlic en 
defensa dels 
vassalls 

Llenguadoc 
(Carcassés)  

1213 (poc 
abans de la 
batalla de 
Muret)  

Indirecta (“rey 
aragones”/ “bos 
reys” / “senher” / 
“pros coms, 
marques de bon 

Tota la 
composició 
excepte la 
quarta estrofa.   
Estrofa I  
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TEXTOS NARRATIUS4

Trobador  Text  Gènere Tema Tipus al·lusió  

Gui de Cavalhon Guis de Cavaillon fo un gentils bars de 
Proensa, seigner de Cavaillon, larcs 
hom e cortes  
(BEdT 192.B.A). 

Vida  Biografia  Indirecta (“qe fo fraire del 
rei d’Aragon”) 

Perdigon Perdigons si fo joglars e saup trop ben 
violar e trobar. E fo de l’evesquat de 
Javaudan (BEdT 370.B.A). Vida 
extensa de Perdigon (primera part)���

Et estan en aquella honor et en aquel 
pretz, el anet ab lo prinse d’Aurengua
(BEdT 370.B.B.b). Vida extensa de 
Perdigon (segona part, segueix versió 
E). �

Vida  Biografia  Directa (“lo reis Peire 
d’Arago”)  

���������������������������������������� �������������������
�
�En relació al lloc i la datació adoptem les informacions aportades per la BEdT.�

occitans contra 
Simó de 
Montfort.  

aire”)  (vv.1-10) 
Estofa II  
(vv. 11-20) 
Estrofa III 
(vv. 21-30) 
Estrofa V 
(vv.41-44) 
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Raimon de Miraval  Raimon de Miraval si fo uns paubres 
cavalliers de Carcases, que non avia 
mas la quarta part del castel de 
Miraval  
(BEdT 406.B.A).  

Vida  Biografia  Indirecta (“rei Peire 
d’Arragon”) 

Vos aves entendut d’En Raimon de 
Miraval com el saup enguanar la Loba 
e remaner ab leis em patz (BEdT 406 
B.D).  

 Razó  Succés que motiva la 
composició. Explicita 
la fama de faldiller de 
Pere II.  

Directa (“e·l reis Peire 
d’Aragon”) 

Quan lo coms de Toloza fo deseretatz 
per la Gleiza e per los Franses, et ac 
perduda Argensa  (BEdT 406.B.E).  

Razó  Succés que motiva la 
composició. Explicita 
el posicionament de 
Pere II a favor dels 
occitans.  

Indirecta (“reis d’Arago” / 
“al rei, en Arago”) 

Uc de Sant Circ N’Ucs de Saint Circ si fo de Caersi, 
d’un borc que a nom Tegra, fils d’un 
paubre vauvasor (BEdT 457.B.A).  

Vida  Biografia  Directa (“et ab lo rei Peire 
d’Arragon”) 
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ANNEX 5 

AIMERIC DE PEGUILHAN 

Cronologia: ...1190-1221... (Riquer, 1975: II, 963).

Corpus conservat: es conserven una cinquantena de poesies. Destaquen els 

debats amb altres trobadors com Guillem de Berguedà, Albertet, Gaucelm Faidit i Elias 

d’Ussel, i les coblas intercanviades amb Sordel, Guilhem Figueira, Bertran d’Aurel i 

Lambert (Jeanroy, 1973: 331). 

Referències històriques: la família d’Aimeric de Peguilhan era originària de 

Peguilhan, encara que Aimeric de Peguilhan va néixer probablement a Tolosa (Jeanroy, 

1973: 331). Les dades que ens ofereix la seva vida, segons Riquer, poden considerar-se 

certes. Segon aquesta, Aimeric era fill d’un burgès de Tolosa, fet que queda testimoniat 

en la documentació conservada on apareix un tal Pons de Peguilhan entre els cònsols de 

Tolosa l’any 1202, probablement un parent seu. També ens informa dels amors del 

trobador amb una burgesa que el van portar a fugir de Tolosa i refugiar-se a Catalunya, 

al costat de Guillem de Berguedà, el qual el va acollir i el va fer el seu joglar. Es 

conserva un partiment entre Guillem de Berguedà i Aimeric de Peguilhan, on el segon 

tracta amb respecte el primer i aquest respon amb certa superioritat. El trobador català li 

reclama que si estimés tant com diu la dama a la qual dedica les seves composicions, no 

hauria marxat de Tolosa. Aquest debat és anterior a la primavera de 1190, quan Guillem 

de Berguedà i Aimeric de Peguilhan vam emprendre un viatge per Castella, durant el 

qual, Guillem de Berguedà va introduir Aimeric de Peguilhan a la cort d’Alfons VIII 

(Riquer, 1975: II, 963). 

Guillem de Berguedà fou un important enemic d’Alfons II, per la qual cosa, és 

probable, tal i com afirma Riquer que Aimeric de Peguilhan no establís cap relació amb 

aquest monarca. És possible, però, que després de la mort de Guillem de Berguedà, el 

trobador seguís a Catalunya, perquè en algunes composicions elogia un rei d’Aragó que 

segurament és Pere II. A partir d’un moment determinat, Aimeric va marxar al nord 

d’Itàlia i des d’allà va escriure algunes composicions en relació a les corts de 

Monferrato, Este, Malaspina i altres. La seva estància a Itàlia no pot documentar-se fins 

a l’hivern de 1212, quan va compondre dos planhs per la mort d’Azzo VI d’Este. Per les 

dades conservades, només podem afirmar que la seva producció va arribar fins l’any 

1221, encara que és molt probable que s’allargués fins al 1225 tal i com suposen 
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Shepard i Chambers (Shepard & Chambers, 1950: 23). De ben segur, Aimeric va morir 

a Itàlia on va viure-hi com a mínim deu anys. Un dels manuscrits que conserven la seva 

vida afirma que va morir en heretgia, la qual cosa suposaria que era càtar (Riquer, 1975: 

II, 965).  

Característiques de la producció lírica: Aimeric de Peguilhan era un autèntic 

professional de la poesia, un trobador àulic que va viure gràcies al seu art a les corts 

espanyoles, catalanes i italianes. S’expressava de manera clara i senzilla, evitava les 

complicacions en la versificació. En certa ocasió, va manifestar el seu rebuig pels 

cultivadors del trobar ric. Aimeric se sentia orgullós de la seva professió, per la qual 

cosa va respondre amb indignació davant dels nous joglars que freqüentaven les corts 

italianes. No va veure amb bons ulls els inicis de la carrera de Sordel, tal i com 

testimonia el seu sirventés Li fol e·il put e·il filol (BEdT 010,032). Posteriorment va 

debatre amb Sordel i li va enviar un gap, que va anomenar flabel, el qual es caracteritza 

per tenir lletra, però no música (Riquer, 1975: II, 965-966). 
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AIMERIC DE SARLAT 

Cronologia: finals del segle XII o inicis del segle XIII (Riquer, 1975: II, 806). 

Corpus conservat: es conserven cinc cansós d’Aimeric de Sarlat (Riquer, 1975: 

II, 806).  

Referències històriques: resulta complicat precisar la cronologia d’aquest 

trobador perquè les seves composicions no tracten problemes contemporanis al seu 

temps. Entre els textos conservats, Aimeric de Sarlat només anomena Guilhem VIII de 

Montpeller (1172-1202), Elvira de Subirats, esposa del comte Ermengol d’Urgell 

(1184-1209) i Guiraut de Papion, un personatge del tot desconegut per la historiografia. 

Aquesta imprecisió, segons Riquer, provoca que no poguem determinar amb total 

certesa quin és el rei d’Aragó a qui es dirigeix en dues ocasions, ja que podria tractar-se 

tant d’Alfons II, com del seu fill Pere II (Riquer, 1975: II, 806).  

Característiques de la producció lírica: es tracta d’un trobador essencialment 

amorós, té moments en què recorda, o bé imita, Bernart de Ventadorn. Domina els llocs 

comuns de l’amor cortès amb gràcia i originalitat (Riquer, 1975: II, 806). 
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ALBERTET

Cronologia: ...1194-1221... (Riquer, 1975: II, 1129). 

Corpus conservat: només ens han arribat quinze cansós i una tensó amb 

Gaucelm Faidit d’aquest trobador. Cal dir, però, que tres d’aquestes composicions s’han 

conservat amb notació musical (Riquer, 1975: II, 1129). 

Referències històriques: des del punt de vista històric, Albertet acostuma a 

aparèixer sota el nom d’Albertet de Sestairon, encara que només s’ha localitzat tres 

vegades aquesta nom i res ens permet afirmar que aquest trobador naixés a la localitat 

provençal de Sestairon. Per aquest motiu, Riquer l’anomena simplement Albertet, tal i 

com fa Boutière. Segons la vida conservada, Albertet va néixer a Gapensés (al 

departament d’Hautes-Alpes), fill d’un joglar anomenat N’Asar (o Nazar). La vida el 

descriu com un joglar que des de bon principi va ser ben acollit a les corts i que, després 

d’una llarga estada a Aurenga (no documentada per altres fonts), es va enriquir i es va 

traslladar a Sestairon, on va morir.  

Albertet fou un joglar fill d’un altre joglar que va ser apreciat a les corts per 

l’excel·lència de les melodies de les seves composicions i no per les lletres, 

considerades de poc valor (Riquer, 1975: II, 1129). Gràcies al seu talent musical, va 

ascendir a la categoria de trobador. Encara que no poguem afirmar amb certesa que 

visités les corts catalanes, una de les seves composicions més antigues, Ab son gai e 

leugier (BEdT 016, 002) fou enviada a un rei d’Aragó, possiblement Pere II el Catòlic 

(Riquer, 1975: II, 1129). Va romandre a Itàlia entre els anys 1210 i 1221, període en 

què va visitar les corts de Savoia, Monferrato, Ferrara, Malaspina, i segurament 

Gènova. Va seguir la moda instaurada pel Carrós de  Raimbaut de Vaqueiras i va 

escriure una composició contra Amor, En amor trob tantz de mals seignoratges (BEdT 

016, 013).  

Albertet va debatre amb Gaucelm Faidit, amb un tal Peire (potser Peire Raimon 

de Tolosa) amb un tal  Raembaut (difícil d’identificar) i dues vegades amb Aimeric de 

Peguilhan. Existeix un debat entre Monje i un tal Albertet, el qual, segons Boutière, no 

podem identificar amb el nostre trobador (Boutière, 1937: 12). Contràriament, Riquer 

creu que no podem excloure aquesta composició del conjunt de l’obra d’Albertet 

(Riquer, 1975: II, 1130).  
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Característiques de la producció lírica: a les cansós conservades, Albertet 

desenvolupa els típics tòpics amorosos, encara que amb una certa originalitat en relació 

a la mètrica (Riquer, 1975: II, 1130). 



ANNEXOS 

����

�

GUI DE CAVALHON 

Cronologia: ...1200-1229 (Riquer, 1975: III, 1185).

Corpus conservat: només es conserven un sirventés guerrer, una tensó amb 

Falcon i una dotzena de coblas satíriques o humorístiques (Jeanroy, 1973: 373).  

Referències històriques: Gui de Cavalhon fou senyor de Cavalhon. El seu nom 

apareix sota de nombroses actes, algunes de les quals són molt importants (1205-1229). 

Durant la guerra contra els albigesos va ser un dels més fidels partidaris dels comtes de 

Tolosa (Jeanroy, 1973: 373).  Es documenta entre 1200 i 1207 a la cort d’Alfons II de 

Provença i l’any 1204 apareix com a firmant a l’acta matrimonial de Pere II i Maria de 

Montpeller. Des de 1209 va lluitar contra els francesos al servei del comte de Tolosa. 

Està documentat  fins a l’any 1229. Sembla molt probable que Gui de Cavalhon sigui el 

Cabrit que va dialogar amb Ricau de Tarascon a Cabrit, al meu vejaire (BEdT 442,002). 

Se suposa que també rebia el nom d’Esperdut, nom amb el qual es conserven tres 

composicions i que s’identifica amb el Guionet que va debatre amb Cadenet (Riquer, 

1975: III, 1185).  

Característiques de la producció lírica: tota la seva producció conservada és 

de caràcter ocasional i implica un debat amb altres persones (Riquer, 1975: III, 1185).  
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GUILHEM MAGRET 

Cronologia: ...1196-1204... (Riquer, 1975: II 915).

Corpus conservat: es conserven vuit poesies de Guilhem Magret (quatre 

cansós, dos sirventesos, una cobla i un debat amb Guilhem Rainol d’At). (Riquer, 1975: 

II, 915).  

Referències històriques: el personatge descrit a la vida trobadoresca és un 

jugador empedreït i un client molt freqüent de tabernes. Segons Riquer, aquesta idea 

recollida a la vida trobadoresca podria derivar de la tensó que va mantenir amb Guilhem 

Rainol d’At, el qual el va criticar per aquest tipus excessos. La vida afegeix que 

Guilhem Magret era del Vianés i es va retirar a un hospital espanyol que formava part 

de les terres de Rui Díaz de Cameros, un important cavaller castellà que va participar a 

les Navas de Tolosa. Tot sembla indicar que aquestes darreres dades són certes per la 

seva concreció (Riquer, 1975: II, 915).

Característiques de la producció lírica: malgrat l’escàs nombre de 

composicions conservades, Riquer afirma que es tracta d’un trobador digne de 

consideració per les seves notes personals, per l’originalitat amb què desenvolupa els 

tòpics de la lírica trobadoresca, per la seva facilitat expositiva i la vivesa del seu 

llenguatge (Riquer, 1975: II, 915). 
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GUIRAUT DE CALANSON  

Cronologia: ...1202-1212... (Riquer, 1975: II, 1080).

Corpus conservat: es conserven onze poesies de Guiraut de Calanson (Riquer, 

1975: 1079). La composició que desperta més interès literari és el seu sirventés-

ensenhament Fadet juglar (BEdT 243, 007a) en què imita Guerau de Cabrera (Riquer, 

1975: II, 1080). 

Referències històriques: segons la informació que ens ofereix la vida, Giraut de 

Calanson era d’origen gascó (Jeanroy, 1973: 384). No obstant això, cal dir que dins 

d’aquesta regió no existeix el topònim “Calanson” i no podem afirmar que aquest 

trobador fos originari d’alguns dels Chalanson, Chalancon o Chalencon documentats, 

1975: II, 1079). Les seves composicions posen de manifest que va tenir algun tipus de 

relació amb les corts d’Alfons VIII de Castella i Pere II d’Aragó, i també que va 

freqüentar els ambients de Maria de Ventadorn i de Peire de Gavaret (Riquer, 1975: II, 

1079). 
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PEIRE VIDAL

Cronologia: ...1183-12 04...1 (Riquer, 1975: II, 858).

Corpus conservat: es conserven quaranta-tres cansós, de les quals, moltes 

podrien formar part del gènere sirventés-cansó per l’element personal que les penetra o 

les al·lusions històriques que hi apareixen. També es conserven una cansó de crozada, 

una tensó i dues coblas injurioses (Jeanroy, 1973: 411).  

Referències històriques: la vida de Peire Vidal i les razós que acompanyen a 

dues de les seves composicions ens ofereixen dades que cal interpretar amb molta cura 

per no caure en l’error de considerar verídics simples rumors. En documents tolosans 

contemporanis al trobador es poden trobar al·lusions a un tal Petrus Vitalis, però no 

necessàriament hem de creure que es tracti sempre del nostre trobador, ja que el seu 

nom i cognom  eren molt freqüents a l’època i a la zona (Riquer, 1975: II, 858). La vida

trobadoresca també ens informa que era fill d’un pelleter, la qual cosa no significa 

necessàriament que fos pobre. Aquesta condició quedaria confirmada si poguéssim 

identificar Peire Vidal amb “lo Pelizier” del qual es conserva una tensó amb Blancatz. 

El Monje de Montaudon també es refereix a aquesta possible professió de Peire Vidal  a 

la seva sàtira de trobadors Pois Peire d’Alvernh’a chantat (BEdT 305, 016), en la qual 

afirma que Peire Vidal era pelleter i es va fer cavaller. (Riquer, 1975: II, 858). El Monje 

afegeix que el trobador no té els membres íntegres i que li caldria llengua de plata. 

Aquest enigma no es resol en cap passatge conegut de la obra del trobador, però és 

recollit i interpretat a la seva vida, segons la qual un marit gelós li va fer tallar la 

llengua. Aquesta idea també és recollida per Matfré Ermengau en el seu Breviari 

d’amor. Més enllà de la informació que enllà d’aquestes notícies disperses, és ben segur 

que en vida de Peire Vidal era coneguda la seva fama de fanfarró (Riquer, 1975: II, 

859).

En una primera època, Peire Vidal celebra una dama anomenada Na Vierna, que 

és un nom propi, no un senhal. Aquesta dama apareix sovint al costat de Castiat, senhal 

���������������������������������������� �������������������
1 La cronologia de les seves composicions ha estat sempre un problema que ha suscitat opinions molt 

diverses. Riquer afirma que Peire Vidal era un trobador conegut l’any 1184, quan Bertran de Born va 

composar un sirventés amb la melodia, l’estrofisme i les rimes de una cansó de Peire Vidal (La lauzet’e·l 

rossinhol, BEdT 364, 025). Tot sembla indicar que la producció de Peire Vidal va iniciar-se abans de 

1184, però per la manca de dades segures, no es pot afinar més (Riquer, 1975: II, 858).  
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amb què es designa Raimon V de Tolosa. A partir d’un moment determinat, però, Peire 

Vidal es veu obligat a abandonar els seus dominis i buscar refugi a les corts espanyoles, 

principalment a la cort d’Alfons II d’Aragó. Durant aquest temps d’exili, Vidal va 

seguir escrivint cansós a Na Vierna. Segons una razó que acompanya una de les 

composicions dedicades a aquesta dama (Puis tornatz sui en Proensa, BEdT 364, 037), 

el trobador va sorprendre la seva estimada al seu llit i la va besar mentre dormia. Na 

Vierna, molt enfadada pel succés, va demanar al seu marit que expulsés el trobador de 

la cort. Temps després, la dama va acceptar que el trobador retornés a la cort. Durant el 

període de temps que Peire Vidal va estar lluny de Raimon de Tolosa, es documenta la 

seva estada a la cort del pitjor enemic de Raimon, Alfons II d’Aragó. Sembla que 

Alfons II el va acollir molt bé a la seva cort, de la mateixa manera que Alfons IX de 

Lleó (Riquer, 1975: II, 860-862). 

Peire Vidal va anar fins a Terra Santa i va freqüentar la cort de Ricar Cor de 

Lleó. Finalment, va aconseguir el perdó de Raimon V de Tolosa, però a partir d’aquest 

moment ja no es va referir més a Na Vierna, sinó a La Loba, la qual apareix en quatre 

composicions del trobador datades entre 1190 i 1194. La razó que precedeix una de les 

seves poesies (De chantar m’era laissatz, BEdT 364, 016) ofereix una explicació 

d’aquests amors basada en la interpretació literal d’una metàfora. Loba, de la mateixa 

manera que Na Vierna, no és un senhal, sinó un nom propi que duien algunes dones de 

l’època. Peire Vidal va aprofitar l’avinentesa per considerar-se “llop” per amor a la seva 

dama, Loba (Riquer, 1975: II, 863). 

Des de 1195, Peire Vidal apareix és documentat a les corts del nord d’Itàlia, 

principalment a la de Monferrato, des d’on empren un viatge fins a Hongria a la cort del 

rei Aimeric, casat amb Constança, filla d’Alfons II d’Aragó. Quan Monferrato va 

organitzar la seva expedició cap a Orient, Vidal va compondre la seva cansó de 

crozada, Baron, Jhesus, qu’en crotz fon mes (BEdT 364, 008), encara que probablement 

no hi va participar. Sembla que cap a 1198 i 1204, Peire Vidal va tornar a Castella i va 

anar fins a la illa de Malta, encara fanfarronejant de cavaller i gran enamorat (Riquer, 

1975: II, 864). La seva darrera poesia datada Pus aubert ai mon ric thesaur (BEdT 

364,038) se situa àmpliament entre 1204 i 1207 i podria haver estat escrita a Malta 

(Riquer, 1975: II, 864).  
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Peire Vidal va gaudir de gran fama, encara que constantment va ser criticar per 

les seves folias. La seva cansó Anc no mori (BEdT 364, 0049) va ser el model estròfic i 

musical de deu poesies conservades que segueixen les mateixes rimes emprades per 

Peire Vidal: un sirventés de Duran, dos sirventesos de Peire Cardenal, un sirventés de 

Reforsat de Trets, una tensó de Aicart, dues coblas de Bernart Carbonel, una cobla de 

Peire Pelissier (identificat amb el mateix Peire Vidal) i una composició d’Uc Lescura 

(Riquer, 1975: II, 868).  

Característiques de la producció lírica: segons Riquer, la personalitat de Peire 

Vidal és inconfusible, ja que són molt pocs aquells van aconseguir ser tan originals 

sense recórrer a artificis formals (Riquer 1975: II, 864-865). Peire Vidal estava 

especialment dotat per la versificació i sempre trobava excuses per compondre. Una de 

les característiques més personals d’aquest trobador és la seva habilitat per a la 

caricatura i la paròdia, i el que resulta més curiós és que la víctima d’aquestes 

deformacions és pràcticament sempre ell mateix. En el cas de Peire Vidal aquesta 

actitud té un caràcter fortament joglaresc, la qual cosa està en consonància amb el seu 

origen humil i la seva condició de poeta de corts reials i senyorials (Riquer, 1975: II, 

866). Molts dels seus contemporanis el van titllar de boig i molt pocs van entendre el 

seu art poètic. L’aparent bogeria de Peire Vidal és una característica distintiva de la seva 

personalitat poètica. Tanmateix, cal dir que en algunes composicions del trobador 

trobem notes delicades comparables a les de grans trobadors com Bernart de Ventadorn 

o Raimbaut d’Aurenga. Va saber adaptar-se als tòpics trobadorescos, però sense deixar 

de posar de manifest notes personals. El seu estil és senzill i clar, però, segons Riquer, 

aquest fet no ens pot conduir a considerar-lo un representant del trobar leu (Riquer, 

1975: II, 867).  
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PERDIGON  

Cronologia: ...1192-1212... (Riquer, 1975: II, 956). 

Corpus conservat: es conserven dotze composicions d’atribució segura. A 

aquest corpus, segons Riquer, potser podria afegir-se una cançó mariana (Riquer, 1975: 

II, 956). 

Referències històriques: segons Riquer, moltes de les dades que ens ofereix la 

vida trobadoresca de Perdigon, en la seva versió breu, poden considerar-se certes. És 

molt probable que fos d’origen humil i que naixés a Lesperon (departament d’Ardèche), 

a la zona de Gauvadan (Jeanroy, 1973: 412). És ben segur que Perdigon va fer de joglar, 

no només per les miniatures conservades, sinó també perquè els seus oponents en una 

tensó l’anomenen “joglar laniers”. Gràcies a les melodies conservades, sabem que va ser 

un bon músic (Riquer, 1975: II, 954).

La vida extensa del trobador considera Perdigon partidari dels francesos durant 

la guerra contra els albigesos, i fins i tot, explica que Perdigon va anar a Roma, 

juntament amb Guilhem de Baus i Floquet de Marselha per trobar la manera de fer mal 

al comte de Tolosa.  Va compondre poesies contra els albigesos i es va alegrar de la 

mort en batalla de Pere II d’Aragó. A causa d’aquesta tendència afrancesada, va ser 

odiat pels barons que en un primer moment l’havien acollit. Al final de la seva vida, va 

ingressar a l’orde del Cister (Riquer, 1975: III, 1340).   
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PISTOLETA 

Cronologia: ...1205-1228... (Riquer 1975: II, 1164).

Corpus conservat: es conserven nou cansós, dos debats, i dues tensós (Riquer 

1975: II, 1164). 

Referències històriques: la vida d’aquest trobador ens informa que va 

començar la seva carrera com a cantaire del trobador Arnaut de Maruelh, la qual cosa 

ens permet suposar que Pistoleta era el seu joglar (Jeanroy, 1973: 413). Riquer 

considera que el nom Pistoleta (“epistoleta” o “carteta”) és molt adequat per a un joglar, 

perquè els joglars, en nombroses ocasions, es consideren els portadors o missatgers 

d’una composició (Riquer 1975: II, 1164). La resta de dades que ens ofereix la vida no 

les podem comprovar, per tant, no podem saber si es va casar a Marsella ni si va 

treballar com a mercader.

Pistoleta apareix en relació a les corts d’Elbes V de Ventadorn (espòs de la 

trobairitz Maria de Ventadorn), de Tomàs I de Savoia i del trobador i mecenes Blacatz, 

amb el qual va mantenir una tensó. Pistoleta anomena un rei d’Aragó en cinc de les 

seves cansós, segons Niestroy aquest rei ha d’identificar-se amb Pere II (Niestroy, 

1914: 3).   

Característiques de la producció lírica: les seves cansós no destaquen per la 

seva singularitat ni per una reformulació original dels tòpics trobadorescos (Riquer, 

1975: II, 1166).  
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PONS DE CAPDUELH  

Cronologia: ...1190-1237... (Riquer, 1975: III, 1261).

Corpus conservat: es conserven vint-i-set poesies d’aquest trobador, la majoria 

de les quals cansós, en les quals el trobador s’enorgulleix de ser tan bon enamorat com 

ho va ser Tristany (Riquer, 1975: III, 1261). 

Referències històriques: era originari de Capduelh, actualment, Saint-Julien-

Chapteuil. Segons Riquer, podem confiar, tal i com afirma la seva vida trobadoresca, 

que fou un cavaller cortès, encara que pobre, perquè Elias de Barjols l’inclou entre els 

personatges citats a la seva cansó intitulada pels provençalistes cavalher soissebut. Cap 

a l’any 1190, Pons de Capduelh ja gaudia d’un cert prestigi, ja que Floquet de Marselha 

li feia consultes sobre assumptes sentimentals. Ambdós trobadors es designaven 

mútuament amb el senyal Mon Plus Leial (Riquer, 1975: III, 1261). 

Des del punt de vista documental, se sap que l’any 1196, Pons de Capduelh i la 

seva esposa, de nom Jarentona, van prestar homenatge al bisbe Robert de Clarmont al 

castell de Vertaizon, en possessió de la seva esposa. L’any 1198, Pons de Capduelh es 

va rebel·lar contra el bisbe i es va posar al servei de Gui II, germà de Robert de 

Claramont i comte d’Alvèrnia. Els dos germans guerrejaven entre ells, i enmig 

d’aquests conflictes, Pons de Capduelh va ser condemnat al castell de Vertaizon, del 

qual la seva esposa en va quedar desposseïda. Quan Robert de Clarmont i Gui II van fer 

les paus, el castell va tornar a mans de Jarentona (Riquer, 1975: III, 1261). 

Dues de les cansos de crozada d’aquest trobador han estat datades abans de la 

batalla de Muret (1213), i malgrat que en una d’elles afirma la seva intenció d’anar a la 

croada, no podem saber si va morir-hi. Tampoc podem comprovar si va trobar la mort a 

ultramar, tal i com afirma la seva vida trobadoresca (Riquer, 1975: III, 1262). 
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RAIMON DE MIRAVAL 

Cronologia: ...1191-1229... (Riquer, 1975:  II, 873).

Corpus conservat: s’han conservat quaranta-cinc poesies d’atribució segura, de 

les quals trenta-set són cansos (Riquer, 1975: II, 873).  

Referències històriques: es conserven un conjunt de documents datats entre 

1148 i 1213, amb freqüents al·lusions als comtes de Besiers i Carcassona,  on apareix 

com a testimoni Raimon de Miraval. En alguns d’aquest documents, la persona que 

signa sota aquest nom és el trobador Raimon de Miraval, en d’altres, un parent seu amb 

el mateix nom. Segons la vida, Raimon de Miraval fou un cavaller de Carcassés (a 

l’actual departament d’Aude) que compartia el castell de Miraval amb els seus tres 

germans. Aquest castell va ser conquerit pels croats de Simó de Montfort. Aquest fet, 

segons Riquer, ens permet suposar que Raimon de Miraval va ser un fidel vassall dels 

comtes de Tolosa (Riquer, 1975: II, 983).  

La vida trobadoresca ens informa que Raimon de Miraval va morir a Lleida, 

concretament al monestir de Santa Clara del Císter. La presència del trobador a Lleida 

està documentada l’ 1 d’agost de 1229 en una venta realitzada per uns particulars al 

convent dels Trinitaris d’Avinganya (dins del terme de Serós). Riquer, seguint la vida

trobadoresca, creu que Raimon de Miraval, es trobava a Lleida al final de la seva vida, 

la qual podria haver-se prolongat fins al 1229. Durant aquest darrer període vital, 

Miraval es trobava en condició de fugitiu de les seves terres, ocupades pels francesos, i 

no es dedicava al trobar, atès que les darreres poesies d’aquest autor es remunten a l’any 

1213 (Riquer, 1975: II, 984).    

La vida i les quatre razós que s’han conservat de Miraval constitueixen una 

mena de novel·la, la qual cosa ens fa sospitar que podrien haver estat escrites per la 

mateixa persona. Potser el nucli d’aquests textos és verídic, però certament, s’ha 

exagerat i adornat amb elements ficticis. Les aventures sentimentals de Miraval sempre 

van acabar en fracàs, excepte en el cas de la Loba de Peugnautier, una dama que també 

fou cantada per Peire Vidal, i que fou abandonada per Miraval. També va celebrar 

Alazais de Boissazon, tal i com testimonien els seus versos, però la relació sentimental 

que va mantenir amb ella és objecte d’una anècdota (Raimon de Miraval va pispar 

aquesta dama a Pere II d’Aragó). És molt similar la razó que explica les relacions de 
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Miraval amb Aimengarda de Castras, la qual es va burlar del poeta. Sembla que en 

aquesta razó recull un nucli verídic, ja que un sirventés d’Huguet de Mataplana ho 

corrobora (Riquer, 1975: II, 985).    

Característiques de la producció lírica: les seves angoixes i preocupacions 

davant de la passivitat de les dames, i fins i tot, les contradiccions de les quals és 

víctima posen de manifest l’estat d’ànim del trobador, el qual aconsegueix un 

desenvolupament totalment ortodox de la ideologia cortès. La seva personalitat poètica 

és molt singular, encara que en ocasions recorda a Peire Vidal, sobretot quan presumeix 

de llinatge o ofereix el seu feu i el castell de Miraval a les seves dames. Aquesta actitud 

va suscitar la ironia dels seus contemporanis. Segons Riquer, Raimon de Miraval va ser 

un versificador hàbil i clar en la seva expressió. Ell mateix manifesta la seva preferència 

pel trobar leu i ataca la poesia hermètica, és a dir, el trobar clus (Riquer, 1975: 985-

986).  
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UC DE SANT CIRC 

Cronologia: ...1217-1253... (Riquer, 1975: II, 1339).   

Corpus conservat: de les quaranta-quatre poesies conservades d’Uc de Sant 

Circ, quinze són cansós, divuit sirventesos i coblas, un salut i deu debats. Ell mateix 

afirma ser l’autor de la vida de Bernart de Ventadorn i de les razós que il·lustren dues 

composicions de Savaric de Mauleon (Riquer, 1975: III, 1340).  

Referències històriques: fou un joglar de Saint-Circ-d’Alzon, poble 

desaparegut al costat de Rocamadour (Jeanroy, 1973: 434).  Uc de Sant Circ fou autor 

de vidas de trobadors, la qual cosa ens porta a suposa que probablement va ser ell 

mateix qui va escriure la pròpia biografia. Segons aquesta, Uc de Sant Circ va néixer a 

Thégra (Quercy) va prendre el nom de Sant Circ del seu pare, castell del que era 

originari, proper a Santa Maria de Rocamadour. Els seus germans el van enviar a 

Montpeller perquè iniciés estudis de tipus religiós, però va dedicar-se a aprendre sobre 

l’art de trobar i a recollir fets sobre dames i homes famosos (Riquer, 1975: III, 1339). 

Durant la seva primera etapa productiva, situada entre 1211 i 1220, Uc de Sant Circ va 

quedar-se al Llenguadoc i va entrar en contacte amb Savaric de Mauleon. Segons la 

seva vida, Uc de Sant Circ va visitar diversos regnes d’Espanya en companyia de 

Savaric, tanmateix, cap de les poesies conservades sembla haver estat escrita al sud dels 

Pirineus. També apareix a les corts italianes, on segons la vida, va casar-se (Riquer, 

1975: III, 1340). 

Característiques de la producció lírica: segons Riquer es tracta d’un trobador 

correcte, encara que poc original i escassament brillant. La figura d’Uc de Sant Circ 

interessa bàsicament pels seus debats i per alguns del seus sirventesos. La seva poesia 

de caire amorós és monòtona i s’hi reitera el tòpic de la personificació dels ulls i el cor 

del poeta (Riquer, 1975: III, 1341). 


