
SOME L'ATRIBUCIO

D'ARONDETA DE TON CHANTAR M'AZIR

A Giulio Bertoni
in memoriam

En llur excellent bibliografia trobadoresca,' Pillet i Carstens inclouen

entre les obres de Guillem de Bergueda, rota el n{ mero 21o.2a, una corn-

posicib que algun altre provennalista opina que caldria assignar a un autor

diferent del cavaller de vida agitadfssima que ens dona a coneixer l'antiga

biografia.2 Em refereixo a la poesia Arondeta de ton chantar m'azir.

Aquesta obra fou inventariada en el Verzeichniss de Bartsch 3 entre

les anonimes, amb el ni mero 461.28, per Esser nomes conegut a l'illustre

erudit alemany, dels dos que ]a contenen, el cannoner O,° el qual la porta,

sense nom d'autor, entre dues cannons, tambe anonimes allf, de Folquet

de Marselha.s

Aquest manuscrit havia pertangut a l'humanista roma Fulvio Orsini

(1529-1600)6 abans de passar, amb altres manuscrits, impresos, pintures i

objectes diversos aplegats per ell, a formar part del fons de la Biblioteca

Vaticana.' Fulvio Orsini, en la taula de concordances entre aquest ma-

I. Bibliographic der Troubadours, von Dr. ALFRED PIGLET, Erganzt, weiterge-
f6hrt and herausgegeben von Dr. HENRY CARSTENS (Halle 1933), 176 (eScchriften der
Konigsberger Gelehrten G2sellschaft)), Sonderreihe, Bd. III).

2. Cf. l'edicio de JEAN BOUTIBRE, Les vidas des troubadours catalans, EUC,

XXII (1936), 345-346 ( = aHomenatge a Antoni Rubio i Much)), III).
3. KARL BARTSCH, Grundriss zur Geschichte der provenzalischen Literatur (>l-

berfeld 1872), 197.
4. manuscrit lat. 3208 de la Biblioteca Vaticana de Roma. Cf. ALFRED JEANROY,

Bibliographic sonrmaire des chansonniers provenyaux (manuscrits et editions)

(Paris Ig16), 11-12 (CFMA, XVI), i PIGLET-CARSTENS, op. Cit., pag. XIX.
5. Seguint aquest manuscrit havia estat publicada per CESARE DE LOLLIS, Il

Canzoniere prov. 0 (Cod. Vat. 3208), aAtti della R. Accademia dei Lincein, anno

CCLXXXIII, 1886, Serie quarta, Classe di scienze morali, storiche e filologiche,
Volume II, Parte Ia, Memorie, pag. 59; per GRUTZMACHER, ASNSL, XXXIV (1863),
377, i per MANUEL MILA I FONTANALS, De los trovadores en Espana (Barcelona 1861),

341 (segona edici6 en aObras completas)), II, Barcelona 1889, pag. 356).
6. Cf. PIERRE DE NOLHAC, La bibliotheque de Fulvio Orsini (Paris 1887), 323-324.
7. NOLHAC, op. Cit., 112-142. No tota la collecci6 de Fulvio Orsini, perb, passa

a la Biblioteca Vaticana ; una part dels seus Ilibres i objectes foren deixats al carde-
nal Odoardo Farnese i es guarden avui al Museo Nazionale de Napols (cf. NOLHAC,
O. Cit., 25).
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2 R. ARAMON I SERRA

nuscrit i altres canconers trobadorescos redactada per ell, atribueix Aron-

deta, de ton cliantar m'azir a Folquet de Marselha. Paul Meyer, comentant

1'cdici6 del cansoner per Cesare de Lollis, remarcava que aquesta taula

(ne prouve pas chez cet erudit une critique bier exercee, car parmi les

attributions qu'il fait de certaines pieces anonymes, it en est qui soot

contraires a toute vraisernblance)) i qualifica l'atribucio a Folquet de

Marselha d'((idee bizarre)) i creu que ((on ne pouvait pas faire une suppo-

sition plus contraire an bon sens)).a Giulio Bertoni, referint-se a aquesta

atribucio, opina que ail est evident que le fameux philologue italien n'avait

pas l'ombre d'une preuve et qu'il etait arrive a son etonnante conclusion

apres un examen un pen superficiel de 0. La piece s'y trouve entre deux

poemes de Folquet, et Fulvio Orsini, qui avait constate, dans son ms. K,

la presence de series homogenes des poesies des troubadours, sans aucu-

ne intrusion d'autres compositions, n'hesita point a attribuer Arondeta au

poke de Marseille. Cette attribution ne merite nullement d'etre prise en

considerations .9

Que Arondeta de ton cllantar m'azir havia d'esser d'autor catala ho

insinuava ja Mils i Fontanals en 1861 : aFue probablemente uno de los

caballeros aragoneses10 que acompanaron en 1213 al rey Pedro (acaso

Hugo de Mataplana), el autor de una composition en que, a la manera de

otras del mismo genera, el trovador dialoga con una ave Inensajera».11

P. Meyer, que hem vist corn reaccionava davant 1'atribuci6 a Folquet

de Marsella, acceptava aquesta suggerencia i indicava que Arondeta ((c'est

certainement 1'ceuvre d'un des chevaliers qui suivirent Pierre d'Aragon

a Muret !))12 Joseph Anglade seguia mes estretament Mila, oblidant,

menys caut, el matfs de dubte que hi havia en el seu acaso, i escrivia, en

8. 1?, XVII (i888), 303.
9. GIULlo BERTONI , :Arondeta dc ton chantar jn'azirn , Ad31, XXV (1913), 59.

To. BBRTONI , loc. cit ., 63, s'esforca a provar , amb raons lingufstiques , que aquest
cavalier seria catala i no aragones ; la demostraci6 resulta innecessaria si hom to
present que Mila, generalment tan just i precis, comprenia sovint sota el nom
d'aragones qualsevol s6bdit del rei d'Arag6 i comte de Barcelona , entre ells, per tant,
tambe els catalans . Cal recordar que fins a l'entronitzaci6 de la dinastia borbonica
a Espanya , en el segle xviii , catalans i aragonesos forniaven , dins ]a Confederaci6
catalano-aragonesa , unitats polftiqucs diferents i tenien llurs corts separades i llurs
organismes especials de govern (vegeu, ultra les histories nacionals de ROVIRA I
VIRGILI i SOLDEVILA, els capitols dedicats a organitzaci6 polftica dins la Historia de
Espana y de la civilization espanola, de RANAEL ALTAMIRA Y CRFVFA, 4 vols., Barce-
lona 1900 - 1911, especialment vol. II, pag . 441 ; vol. III, pag . 251, i vol. IV, gags. 144-
148 i 153-162).

11. MILA, Trovadores' , 341 (= Trovadores2, 356).
12. R, XVII ( 1888), 303. Meyer , com veiem, no indica que el cavalier fos ara-

gones, sin6 finicament que era un dels que acompanyaven el rei . Una imprecisi6
semblant caldria atribuir a l'aragoncs de Mila, si no estiguessim segurs que aquest
volia dir catala , com Ia seva referencia a Hug de Mataplana demostra.
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.SOBRE L'ATRIBUCIO 3

parlar d'Hug de Mataplana, que ((la jolie chanson Arondeta, de ton chantar
m'air (((Hirondelle, je m'attriste de ton chant))), composee au moment ou
Pierre II'' venait au secours du comte de Toulouse, parait titre de luin."

Pero en descobrir Giulio Bertoni, en 1898, entre la collecci6 dels ma-
nuscrits Campori adquirida alguns anys abans per la Biblioteca Estense

de Modena, una part de la copia cinccentista del veil canconer de Bernart.
Amor6s, hi trobava una altra versi6 d'aquesta poesia, que apareixia allf

sots el nom d'En Guilliem de Bergadam." El mateix Bertoni la publicava
diplornaticament poc despres,1e i mes ensa, encara, en donava una edici6
crftica," on precisava la seva assiguaci6 al nostre escriptor. Aquesta atri-
buci6 era posada en dubte, en el seu recull antologic, per Anglade, el qual
persistia, be que no amb la seguretat d'anys abans, a designar Hug de
Mataplana corn a possible autor : aLes manuscrits attribuent cette jolie
piece a des auteurs differents. Il ne semble pas qu'elle puisse titre de
Guilhem de Berguedan, troubadour catalan, dont 1'oeuvre est faite surtout
de realisme et de grossierete. Elle est peut-titre d'un chevalier du roi
d'Aragon, Pierre II, accompagnant le roi a Toulouse ; on a pense a Huc
de Mataplana, qui inourut des suites des blessures revues a la bataille de
Muret (1213).))19

Mass6 i Torrents, en unes llicons donades l'any 1921 en els Cursos
monografics d'Alts Estudis i d'Intercanvi de Barcelona,19 es rostra indecfs
respecte a la paternitat del turbulent poeta; d'una banda sembla admetre-la:
((Una poesia molt delicada, Arondeta, de ton chantar m'azir, el suposa
atendat a les vores del Carona. Si fos certa aquesta suposici6, hauria
caigut a la batalla de Muret amb el seu rein ; de totes maneres, no deixa
de manifestar algunes reserves, sobretot per la dificultat de coordinar les
dates, i afegeix : ((pero no Cs facil que estigues en estat de combatre als
vuitanta any-,, si tambe es refereix al trobador 1'esmentada concordia de
l'any 1140)) .20

13. Pere I de Barcelona.
14. JOSEPH ANGLADE, Histoire sommnaire de la litterature mtridionale au Inoyen

age (Des origines a la fin du XVe siecle) (Paris 1921), 84, n.
15. Vegeu-ne una descripci6 en GiuLIO BERTONI, Il Complemento del canzoniere

provenzale di Bernart Amoros, GSLI, XXXIV (1899), 118 ss ., i en la introducci6 de
la seva edici6 eixida dins els eCollectanea Friburgensia)), nouv. scrie, fasc. XI (Fri-
bourg 1911).

16. G. BERTONI, Nuove rime provenzali tratte dal cod. Campori, StR, II (1904), 81.
17. In els ja esmentats cAnnales du Midi)), XXV (1913), 58-64.
18. JOSEPH ANGLADE, Anthologie des Troubadours (textes et traductions) (Paris

1927), 148.
19. Publicades en QdE, XIII (1921), 241-259 ; XIV (1922), 51-58 ; XV (1923), 52-61,

264-272, sense acabar ; i a part, senceres : JAUME MASSE I TORRENTS, L'antigai escola
poetica de Barcelona (Barcelona 1922).

20. QdE, XIII (1921), 252 = L'antiga escola poetica de Barcelona, 16. - Respecte

51



4 R. ARAMON I SERRA

L'obra que comentem servia a Nicolau d'O1wer per a poetitzar la fi

de Guillem de Bergueda : ((Darrerament, li ha estat restituida una mena

de tenso, de les mes gracioses i delicades que els trobadors escrigueren.

El poeta rep i respon un missatge d'amor que la seva amiga ha confiat a

una oreneta -record potser del Missatge del rossinhol de Pere d'Alver-

nya- quan amb el rei Pere anava devers Tolosa, contra els croats (1213).

e Fou en aquesta campanya, fou a la brega de Muret on caigue el poeta

Bergada ? Pensem-ho, que encara que ally el mates un peo, cone diu el

bidgraf, hauria estat una mort ben digna, i un bel morir tutta una vita

ooora)). 21

Mes ensa, peril, examinades detingudament les dates que Mila i Fon-
tanals22 i Miret i Sans23 ofereixen sobre la vida del poeta, Masso24 s'ha
resistit a creure que la poesia Arondeta, que per les allusions que conte
ha semblat a gairebe tothom que havia d'esser necessariament de quan

el rei Pere el Catdlic acudf amb les seves hosts en ajuda dels tolosans,
sigui del trohador Guillem de Bergueda, fill del vesconrte Guillem i de

Berenguera, el qual ja apareix signant escriptures en 1149, i 1'atribueix
a un altre Guillem de Bergueda, del qual Mila dona notfcies segons dades
proporcionades per l'historiador Pau Parassols i Pi.25

((No som nosaltres els primers que atribuim a aquest trobador la bella
canso Arondeta)), escriu Mass6 , 21 i indica que Camille Chabaneau ja ho
feia en la seva edicio de les vidas trobadoresques. PerO el que el professor
de Montpeller consignava es que la poesia que estudiem, anonima en l'Anic
manuscrit que aleshores se'n coneixia, havia d'esser del Guillem de Ber-
gueda biografiat, segons es trobava en un manuscrit utilitzat per Nostre-
dame;27 de l'altre Guillem de Bergueda en constatava l'existencia i en

a aquella concordia, recordeu el que diu abans Mass6 i Torrents : 4F,1 document mes
antic, que es de 1140 , ens el presenta firmant una concordia amb els seus pares Guillem
i Berengueran. Crec que aquesta data de 1140 es equivocada i que lfass6 vol referir-se
a 1149 (vegeu mes endavant).

21. LL. NICOLAU n'OLwER, Trobadors catalans, RdC, VIII (1928), 123-124.
Reprodult en Paisatges de la nostra historia: Assaigs i notes de literatura catalana
(Barcelona 1929), 22.

22. MILA, Trovadores2 , 278, n . (= Trovadores2 , 285, n.).
23. JOAQUIM MIRET I SANS, Los vescosntes de Cerdanya, Conflent y Bergadd.

AIRABLB, VIII (19o1), 159-162 ( = pegs. 47-50 del tiratge a part).
24. JAUME MAssb I TORRENTS , Repertori de l'antiga literature catalana : Poesia,

I (Barcelona 1932), 172-173.
25. MILA, Trovadores', 316, n. (= Trovadores2, 324, a.).
26. MASSO, Repertori, I, 172.
27. Es possible que Mass6 s'hagi conf6s amb 1'edici6 del Nostredame preparada

per Chabaneau i donada a alum, mort aquest, pea seu deixeble Anglade (JEHAN UE
NoSTREDAME, Les vies des plus celzbres et anciens poetes provencaux, Nouvelle
edition accompagnee d'extraits d'oeuvres inedites du meme auteur, Preparee par
CAMILLE CHABANIAU... et publiee avec introduction et commentaire par JOSEPH AN-
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SOBRF. L'ATRIBUCIO D'aARONDRTA.... S

reproduia unicament les noticies de Mila, sense assignar -li cap obra.28

Aquesta atribucio al Guillem de Bergueda del segle xiii , dones , ha estat

proposacla per Masse i Torrents.

Prestant atencio als seus arguments , constatem que si Guillem de Ber-

gueda no mori el 1203 , coin vol Miret i Sans, 29 seria certament mes que

octogenari en temps de la guerra dels albigesos i poc hauria estat aleshores

en disposici6 d'acompanyar el rei i empunyar les armes, ni menys encara

d'escriure una composici6 amorosa com aquesta , d'una tendresa , com s'ha

dit, tan allunyada de la tonica general de la seva produccib.

Jeanroy , en la seva obra capital sabre la poesia trobadoresca, admet

aquesta hipbtesi de Mass6 i consigna dos Guillems de Bergueda,30 i hi

insisteix adhuc en les observations que fa en la seva recensio de la Biblio-

graphie der Troubadours de Fillet i Carstens : uOn est d'accord , je crois,

aujourd ' hui, pour admetre qu'il y a eu deux Guilhem de Bergada».31

Cavaliere , en la seva nodrida antologia provencal , adnlet tambe 1'exis-

tencia dels dos Guillems de Bergueda poetes , i atribueix aquesta poesia,

que publica , tradueix i anota , al segon d ' ells.32

Ugolini , que edits mes recentment quatre composicions de Guillem

de Bergueda , dues d'elles inedites , 33 alludeix , tot passant , al probleina de

GLADE... Paris 1913). Dn aquest llibre, en efecte, es publica el text de 1'edici6 de

1575 de Nostredame, on el nostre poeta s'ha transformat en uu Guilhen de Bargemon

(recordem que Nostredame falsifica els noms dell trobadors, per tal de poder-los
fer esdevenir tots oriunds de Provensa), seguit d'extrets de manuscrits anteriors,
en els quals, sota el nom autentie de Guilhen de Bergedan, es dit del trobador
catala : d;stoit gentilhomme de Gascogne ; a faict une chanson adressante a l'aron-
delle et une chanson an roy de Barcellonex. , Seria potser aquesta dualitat, que
procedia, cal no oblidar-ho, de dos estats diferents d'una mateixa obra, la que
enganya Mass6 ? Per a comprendre els metodes de treball de Nostredame es bo
de recordar la nota de 1'exemplar de ma de Chabaneau, que Anglade reporta en ]a
mencionada edici6 (pag. (69), nota r) : cL'idee de faire un chapitre particulier pour
Beral et pour de Ruere et de developper [la biographie de] Bargemon n'a germe
[en Nostredame] que lorsqu'il a eu connaissance du Novellino. La table d'Aix
represente un etat anterieur a la connaissance du Novellino. Il a pris la l'histoire
de Beral, celle de Berguedan et a divise entre Bargemon et Ruere l'histoire de
Barbezieuxs.

28. Cf. CL. DEVIL i J. VAISSETE, Histoire gdndrale de Languedoc, X (Toulouse
1885), 355 i 305, n. 7. Una prova que Chabaneau no assigna cap obra a aquest segon
Guillem de Bergueda - que designa per Guilhenl de Berguedan (autre) - la tenim
en el fet de posar un asterisc davant el seu nom, i en la pag. 324 ja ens adverteix
Xn asterisque precede les noms des auteurs dont it ne reste rien...

29. MIRET, loc. cit., 169 ( = 41 del tiratge a part).
30. ALFRED JEANROY, La poesie lyrique des troubadours (Toulouse-Paris 1934),

1, 377.
31. R, LX (1934), 115.
32. ALFREDO CAVALIERS, Cento liriche provenzali (Testi, versioni, note, glossario)

(Bologna 1938), 267-271.

33. FRANCESCO A. UGOLINI, Poesie di Guilhem de Berguedd in un codice Catalano,
AR, XXIII (1939), 22-51.
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6 R. ARAMON I SERRA

la paternitat d'Arondeta, que crew del mateix autor dels sirventesos, i resol

la dificultat cronologica que la poesia presenta fent viure el trobador una

trentena d'anys mes tard del que hom creia i deslligant-lo del Guillem de

Bergueda quo ens donen a coneixer els documents adduits per Alila i per

Afiret : uI inia convinzione the Guglielmo it trovatore debba esser vissuto

sino a tutto it primo trentennio del secolo xiii e non possa quindi esser

identificato con l'omonimo dei documenti, the dovette superare in eta

assai avanzata di pochissimo it secolo xi1. x,34 Corn pot veure's, admet

tambe dos Guillems de Bergueda : el noble, documentat, i el trobador,

conegut nomes per les seves poesies.

Una dificultat que, es podria cposar a la dualitat de poetes plantejada

per 101ass6, dcriva del fet que Arondeto. de ton chantar m'azir es troba pre-

cisament en el cansoner at precedida de les poesies Can vei lo temps cam-

biar e refreidir (PILLET-CARSTENS 210.16) i Cavalier un chantar cortes

(P.-C. 21o.6a), i seguida de Beam volria q'om saupes dir (P.-C. 210.4a) i

Sirvent-es ab razon bona (P.-C. 21o.17a), totes assignades aci a En Guilliems

de Berguedam.35 La primera d'elles, Can vei lo temps cambiar e refreidir,

es troha en molts altres manuscrits36 i es indubtablement del conegut poeta ;

les altres presenten el to dels sirventesos d'En Guillem i contenen allusions,

entre altres, a personatges que apareixen en la seva vida" i on algunes

poesies,33 com els vescomtes de Cardona i de Castellbo, i a Ranson Galceran

de Pin6s,3' possiblement familiar del Pere amb qui tensona,40 les quals

sembla quo no han de permetre dubtar de la seva paternitat.

Honl podria certament combatre la mencionada dificultat tenint pre-

sent que el manuscrit que conte aquestes poesies es una copia feta a finals

del segle xvi d'un original avui perdut i que el copista hauria pogut aplegar

on un sol floc composicions d'autors hoindnims.

Pero 1'atribuci6 a 1'altre Guillem de Bergueda documentat per Paras-

sols i Nlila41 no esta tampoc exempta, on absolut, d'objeccions. Aquest

Guillem fou assassinat per questions amoroses per Pons de Mataplana, net

del gran protector dels trobadors, poe abans de 1243. La dama que tots

34. AI:, XXIII ( 1939), 29-30.
35. Cf. la cicada descripci6 de Bertoni.
36. Canconers A, C, D, F, G, I, K, M , It, S9, T, e, w.
37. Ct. BOITTIERE , toc. Cit., 345.
38. Recordeu , per exemple, Cantarey nientre na'eslau.

39. Cf. MASSE, Repertori, 1, 148-149.
40. En la poesia En Gauseran gardatz cal es to pes ( Pn,LET-CARST ENS 210.

lob = 34::b. 1). I,'existencia d'aquesta cernposici6 , per6, iinicament en on manuscrit

catalA tarda , que no conte altres obre , de trobadors , fa que hom consideri prudent
el dubte expressat per Pillet sobre I autenti(it.at d'aquesta obra.

41. Cf. Mn.A, Trovadores' , 316, n . (= Trovadores2 , 323, n . 2), i MASSE, Reper-
tort, I , 172-173.
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SOBRE L'ATRIBUC16 D'.ARONDETA...% 7

dos pretenien, Guillemeta de Solanllonch, havia atorgat les seves prefe-
rencies a Guillein, a causa de les cobles que componia per a ella.42 ' Aquesta
preferencia fou el motiu de la seva wort. Si 1'any 1213, pero, prenia ja
part en accions guerreres, quan morf hauria d'haver passat de la cinquan-
tena" i fa tambe estrany, si no que en aquesta edat compongues encara
cannons, almenys que es llences apassionadament, igual que 1'altre Guillem
trobador, a aventures amoroses, en una de les quals havia de perdre la
vida. I si el scu assassinat s'esdevingue essent ell Jove, es impossible que
l'any 1213 es trobes atendat vora el Carona acompanyant el seu rei.

Seria, aleshores, l'autor d'Arondeta do ton chantar 1n'azir un tercer
Guillem de Bergueda ?

Crec que cal plantejar la gidestio novament, amb tota exactitud.
Comencem per examinar la poesia. El seu terra es ben senzill. El

poeta, atendat vora el Carona, fingeix, per tal de fer saber a la seva ena-
morada que no l'oblida," tin dialeg amb una oreneta que li parla d'ella.
L'enuig inicial del poeta :

«Arondeta, de ton chantar m'azir.
Qe vols, qe qers, qe nom laissas durmir ?2,45

deixa pas tot seguit, tan ban punt 1'oreneta parla i li manifesta que la
seva estimada desitja reveure'l, a una suavitat que corpren profundament.
El cavalier, penedit de la rebuda que li ha fet, la Saluda amb cordialitat.
L'ocell li recorda, de part de la dama :

« ... la fibla de la gonda
I Panel d'aur, q'es ben obs qe s'csconda,
r pant von roes sa bona fe en gatge
Ab un baizar qe n'agues d'avantage..''

Pero el poeta esta sotmes ara a un destf que no es pas el d' entendrir-se

42. UGOLINI, AR, XXIII ( 1939), 28, n. 3 c, oblida aquest fet quan diu que no
hi ha prova que tin membre de la famflia de Guillem o un homonim seu escrivis
en vers.

43. Masso ja anotava , tot passant , aquesta dificultat de la vellesa , pero sense
concedir-hi massa importAncia.

44. Cf. JEANROY, Poesie lyrique , IT, 275. - CHRISTIAN STOSSEL , Die Bilder and
Vergleiche der altprovenzalischen Lyrik (Marburg 1886), 13, referint-se a uns versos
de Bernat de Ventadorn , assenyala la irond,2 'Schwalbe ', e oreneta', com un simbol de
gran velocitat , per la qual cosa 6s utilitzada per l'enamorat que, lluny de l'estatge
de la seva amada , desitjaria poder passar la nit amb ella.

45. Versos 1-2. Cito segons el meu text de le- obres de Guillem de Bergueda,
que formen part d'un corpus , preparat de fa temps, dels trobadors Catalans. Les
meves llinons a penes difereixen , en aquesta poesia, i mai essencialment, de les
donades per Bertoni.

46. Versos 21-24.
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8 R. ARAMON I SERRA

amb tots aquests bells records : ha de seguir el rei vers Tolosa. L'oreneta,

s'acomiada i manifesta que quan la seva dama sabra

a ... q'es en estratign regnatge,

Ben l'er al cor grew e fer e salvatge•.47

Dos unics passatges hi ha, en la poesia , que permetin alguna precisio

de Hoc o de temps.

La primera :

•Enojat m 'as e non sai qe responda,

Q'ieu non fui sans pos qe passei Gironda',41

roman sense transcendencia per al nostre objecte. El poeta sent la fiblada

de la nostalgia des que s'ha allunyat de Gironda. Seria el Hoc on roman

l'enamorada ? Mes que respondre a aquesta pregunta , podria interessar de

precisar la localitzacio del Gironda que dona el text . Bertoni , Anglade

i Massb pensen en la ciutat catalana de Girona.49 Cavaliere tradueix per

Gironda, sense donar cap explicaci6 . 50 Ugolini , inquiet , es planteja el

dubte de si sera Girona o l'estuari del Gironda , en el Borders , i sembla

decantar -se vers aquesta ultima interpretaci6 , no solament perque relaciona

Arondeta amb la poesia Un sirventes ai en cor a bastir ( P.-C. 210.20), on

el poeta exclama :

eCinc anz aura a la calenda maia

Que m 'agra•1 reis que ten Bordels e Blaia,

Malgrat d'aicels quern volon mal cubert...i. '

sing tambe perque records que Girona ccnei documenti appare sempre nella

forma Gerona))." Jo mes aviat gosaria creure que aef, com en tants

d'altres textos trobadorescos , es tracta d'un mot o d'una forma imposat

arbitrariament per la rima . No es que hagim de considerar corn a absolu-

tament impossible la interpretacio de l'estuari , i Adhuc podria temptar a

acceptar-la 1'6s que el poeta fa de la locucio passei Gironda, on ¢assar pot

significar ' travessar la mar o l'aigua d'un riu', sentit abundantment docu-

mentat entre els trobadors . Ni tampoc no volern creure que el mot no

pugui referir - se perfectament a Girona : per be que el none d'aquesta ciutat

aparegui generalment en els documents Ilatins de l'epoca sota la forma

47. Versos 35-36.
48. Versos 3-4.
49. BrRTONI, AdM, XXV ( 1913 ), 63, n. 4 ; ANGLADE, Anthologie des Troubadours,

152 ; MASSO , Repertori , I, 173.
50. CAVALI& R$, Cento liriche provenzali, 269.
51. Versos 21-23. Cito segons la meva edicid.

52. UGOI,INI, AR , XXIII ( 1939), 28, U. I.
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SOBRE L'ATRIBUCI6 D'aARONDETA...i 9

Gerunda, no es aquesta (mica i mes d'una vegada trobem Girunda o Gi-

ronda ; 53 altrament, en les Inonedes batudes per la ciutat de Girona durant

els segles x-xnn trobem constantment la inscripcio GIRVNDA,54 que respon-

dria a una pronunciacio popular Girona contra la forma tradicional llatina

Gerunda, transcrita mes endavant normalment per Gerona en el catala

cancilleresc.55 Cal recordar, de totes maneres, 1'estructura estrofica de la

poesia que estudiem : a a b b c c, en cobles unisonans de versos de deu

sillabes, amb les rimes a = -ir, b = -onda, c' = -atge. El peu forcat de la

rima b, obligant a Pits de gouda i Garonda, que taut podem prendre per

llicencies poetiques coin per hipercorreccions - en hoc de gonna i Garon-

na - en la ploma d'un catala escrivint en occita (recordem 1'evoluci6 nor-

mal catalana -ND- > -n-, davant la conservacio -nd- de l'occita), hauria

pogut tambe menar a 1'tis del mot Gironda.56

La segona al-lusio que trobem en Arondela es mes concreta i to mes

importancia :

mArondeta, del rei no •m pose partir
Q'a Toloza no .l •m convenga seguir».51

Bertoni cregue que es tractava del rei Pere el Catblic i de la host que

acudi amb ell a arrenglerar-se al costat dels tolosans en la durissima lluita

- mes politica que religiosa - que posy cara a cara Franca i Occitania,

i que havia d'acabar amb la total submissib de les terres del Sud a les del

Nord. Mild ja hi havia pensat, i hi han coincidit fins ara tots els qui

53. Vegeu els pergamins del temps d'Alfons I, per exemple, que es conserven
a 1'Arxiu de la Corona d'Arago. Sobre la possibilitat de drecar, a base d'aquests
documents, un itinerari segur del rei, cf. mes avail, nota 77.

54• Cf. JOAQuIM BOTET i Siso, Les mnonedes catalanes , I (Barcelona 1908), o4-I03-
55. F. MATEu i LLOPIS anota casos parallels en monedes hispaniques visigodes,

en Los nombres hispanos de Lugar en el nulnerario visigodo: Notas Para sit estudio,
AST, XIII (1937-194o), 65-74.

56. Poques vegades he trobat aquest mot en altres textos trobadorescos : Giraut
del Luc esmenta Girona 'Girona' en una poesia, Ges si tot m'ai ma voluntat fellona,
v. 15 (P.-C., 245.1 ; ed. per ADOLF KOLSEN, Dichtungen der Trobadors, Halle/S. 1916-19,
pag. 194), on tambe trobem, per exigencies de rima, respona i confona, en lloc de
responda i confonda ; el Testament de Cerveri de Girona, v. 332, ens ofereix la forma
Gerona, sense cap dificultat d'interpretacio (MASso, Repertori, I, 237-238 ; ed. per
G. LLABRBS, Can loner dels comtes d'Urgell, Barcelona 1906, pag. 123) ; Sordel, en
Non pueis mudar, qan luecs es, v. 12 (P.-C., 437.21 ; ed. per CESARE DE LoLLIS, Vita
e poesie di Sordello di Goito, Halle/S. 1896, pag. 150), escriu Gironda, a la rima, que
Chabaneau i De Lollis creuen que es Girona ; Marcabru, en Bel m'es can s'esclarzis
l'onda v. 46 (P.-C., 293.12a ; ed. per J. M. L. DEJEANNE, Podsies completes du trou-
badour Marcabru, Toulouse 1909, peg. 51), parla, tambe a la rima, del segnoriu de
Gironda, que De Lollis i Dejeanne identifiquen amb el senyor de Gironda o Guyena.

En l'epica francesa son abundants les mencions de Gironde en els dos sentits del
riu de Gascunva i de la ciutat catalana (Cf. ERNEST LANGLOIS, Table des noms propres
de toute nature compris Bans les chansons de geste imprimdes, Paris 1904, pag. 286).

57. Versos 25-26.
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10 R. ARAMON I SERRA

s'lian ocupat d'aquesta coniposicio.'R Horn ha donat tin nom i una data :

el desastre de Muret i 1'any 1213. ]';s aquesta, certament, una de les

accions bclliques de major transcendencia per a la vida ulterior d'aquelles

corts feudals - i, per tant, de la poesia trobadoresca. Rs el cornens de la

desfeta de les terres occitanes, i si be concretament aquesta batalla no dei-

xava - cosa que sorpren - gaires allusions en l'obra dels trobadors,'° enca-

ra que en ]a Chanso de Croza.da albigesa li fos reservada una extensa descrip-

ci6,6° mes endavant hom en pressent el record en les obres on els trobadors

es redrecen contra l'invasor o be enyoren 1'esplendor dels temps passats i,

amb llagrimes als ulls, contemplen la desolacio a que horn havia pervingut.81

La preferencia dels erudits per 1'any 1213 es, doncs, explicable.

Amb tot, es partint d'aquesta prernissa que sorgeixen logicament, per

a l'atribueio d'Arondeta de ton chantaa mn'azir, totes les dificultats i tots

els problemes que hem examinat.

No es,' pero, del temps de Pere I, que Catalunya tenia contacte amb

Occitania. Molt abans, la vella polttica matrimonial dels conites catalans

havia ja obert came a les relacions amb els veins ultrapirinencs i havia

permes llur intervencio en aquelles terress, la qual s'havia d'accentuar des

de Ramon Berenguer III de Barcelona.82 No es tractava, solarnent, de

relacions amistoses : contra Tolosa, que disputava l'heretatge de Provensa,

havia calgut lluitar sovint.

Alfons el Cast, ado reis d'Aragon, aquel que trobeta, corn el caracteritza

l'antiga biografia,s2 desenrotlla d'una manera extraordinaria la seva poli-

tica ultrapirinenca, i els ressons que en trobem en les obres dels trobadors

ens diuen prou com era judicada la seva figura, no sols corn a protector

dels trobadors, ans tambe corn a amic o enemic politic.64

A la wort de Ramon Berenguer III de Provensa, en 1166, sense des-

cendencia inasculina, el succet Alfons, cost sett. Amb el comtat heretava

les antigues Unites contra Tolosa, aliada ara de l'emperador germanic,

•58. Vid. supra, pags• 50-54.
59. Cf. JE.ANROY, Poesie lyrique, II, 214-225. Jeanroy apunta la hipotesi que

aquest silenci hagues estat cercat, amb finalitats polftiques, pel mateix comte Ra-

mon VI de Tolosa.
6o. Cf. La chanson de la Croisade contra les Albigeois, publiee par P. MCYER

(Paris 1875-1879).
61. Cf. JEANROY, Poesie lyrique, II, 216-229.
62. Cf. el discurs d'ingres a l'Academia de Bones Lletres de Barcelona de

JOAQUIM MIRET I SANS, sobre el terra La expansion y doininaci6n catalana en los
pueblos de la Galia nteridional (Barcelona 19oo), i els estudis que publica en el
cBoletfnn d'aquesta Academia.

63. BOUTI$RE, Les vidas des troubadours catalans, EUC, XXII, 343 (=aHome-
natge a Antoni Rubi6 i Much)), III).

64. Cf. MILA, Trovadores,' 84-116 (= Trovadores,2 83-115), i JEANROY, Poesie
lyrique, I, 190-195.
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.SOBR I.'ATRIRUCYO D',ARONDLTA..., 11

lluites a que sovint s'intenta posar fi amb tractats de pau, peril que sempre

rebrotaven i que no arribaren a apaivagar-se realment fins al comencament

del regnat de Pere I, fill i successor d'Alfons.85

En el va-i-ve per terres occitanes que aquestes accions guerreres supo-

sen, ^ hauria estat mai portat Alfons davant de Tolosa ? Algunes velles

crdniques ens en diuen quelcom.

Fn la prinlera redaccio llatina dels Gesta comitu.rn Barcinonensiuna

trobem consignat que Alfons

acnm magnis exercitibus ante Tolosam hospitatus est, et multa ibi

deuastauit, transiens potenter per linos illos dum ad uisenduln regem

Anglie perrexit, et ipse Raimundus comes nunquam ausus fait per totam

terrain suam ilium expugnare)).6s

Hi coincideixen, no solament la redaccio catalana87 i la darrera redac-

cio llatina" dels Gesta comitum, sing, entre altres, la Cronica dels reys

d'Aragc e coantes de Barchinona, anomenada tambe, be que impropiament,

Cronica de Sant Joan de la Penya,s9 obres ja mes tardanes, corn la compi-

65. Vegeu per a tot aixO, ultra els estudis citats de Miret i Sans, ]a Histdria

de Catalunya de 1'ERRAN SOI. DEVII, A, I (Barcelona 1934), 171-174.
66. Gesta comitum Barcinonensium, Textos llatf i catala, lditats i anotats per

L. BARRAU DIHIGO i J. MASSO i ToaRr;NTS (Barcelona 1925), 14 ((cCrJniques. Cata-
lanes)), II).

67. uAl rev N'Amf6s davant dit no oblida los desplaers que li havia fets lo
davant dit comte de Tholosa, del qual fu tots temps enemich. E coin anava a veer
lo rev d'Anglaterra, a onta deli passh per sa terra e albergh denant Tholosa on feu
gran mal e gran destruccio, passant per tota sa terra, mentre anh veer lo davant
dit rev, no-1 gosh combatre ni enibargar de son viatge.)) (Ibid., 136.)

68. aRainiundum denique dictum comitem Tolosanum habuit semper ingratum ;

et cum exercitibus ante Tolosam hospitatus est, multaque ibi deuastauit, transiens
potenter per illos fines dum ad regem perrexit Angliae ad uidendum, et dictus comes
per totam terrain suam ilium expugnare nullatenus fuit ausus. )) (Ibid., 47.)

69. Se'n conserver versions llatina, aragonesa i catalana , les dues primeres pu-
blicades per TOMAS XIMf,N$z 1F, EMBUN : Hisloria de la Corona de Aragon... conocida
generalinente con el nombre de Cronica de San Juan de la Pena (Zaragoza 1876). En la
versi6 llatina llegim : KPreterea Rex iste volens sub occulorum conniuentia preterire
iniurias sibi illatas a Rayniundo comite Tholosano, congregauit equites et pedites
in numero copioso, et more impatiens venit audenter ad ciuitatem Tholose, tenso
vexillo subuertendo loca, et vastando terras dicti Comitis Tliolosani et stetit aliqui-
bus diebus ante ciuitatens Tholosae, expectans si Comes vellet preliari secum, quod

postquam facere noluit, Rex ab inde cum honore recessit et profectus est ad Regent
Angliae vt posset videre ipsum. Et in ingressu fecit transitum per terrain dicti
Comitis, cremando et subertendo earn . Et iterum stetit ante ciuitatem Tholosae
quibusdanl diebus in dedecus, et vituperium Comitis Tholosani. Et recedens ab
inde lento gressu, in regionem suam reuersus est cuin honore)) (gags. 131-132).
F;1 senyor Pere Bohigas to preparada de fa anys l'edicio, no apareguda encara, dels
textos llatf i catalh d'aquesta obra per a la colleccio de Crbniques Catalanes de 1'Institut
d'Estudis Catalans. Vegeu, sobre aquesta crunica, J. MASSO I TORRENTS, Historiografia
de Catalunya en catala durant 1'epoca national, RHi, XV (1906), 554-568, i JoRDI
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12 R. ARAMON I .SIERRA

laci6 d'historia universal titulada Flos Mundi,T° les Histories de Pere To-
mich" ( i, potser derivat d ' elles, la cronica del pseud(>- Boades), 72 els Cornen-
taris als Usatges de Jaume Marquilles,73 el Recort de Gabriel Tuxe11,71 i cis
Anales de 1'historiador Zurita.75

RUB16, La versio patina de la CrJnica general de Catalunya i Aragd , EUC, XXI,

343-355 ( = ((Homenatge a Antoni Rubi6 i Much)), I).
70. iFn aquest temps, Amf6s, rey d'Arag6, ab sos barons aparayllat de anar

contra Ramon, compte de Tolosa, reebe misatges de Henric , rey de Anglia, e de
Phelip, rey de Ffranca , que is faes valensa contra Ffrederic , emperador dels romans,
qui volia fer ajuda als lurs adversaris . Adonchs Amf6s rey, ajustat ab Ermengou,
compte d'Urgell , Sanxo, compte de Rosey116 , e molts nobles barons de Catalunya
e d'Arag6, cased ab sos cavalers, anant en Ffransa per fer valenca als dits revs,
passfi per Tolosa, on, alotgant per alscuns dies , e covidant to compte Ramon a batav-
Ila, to dit compte, temer6s e paiiruc , no guosant exir al poder de Amf6s rey, air
perpetual desonor se stabli en Tolosa ; e to rey, guostant e cremant tota sa terra,
jaqui aquell envergonyt e couffis, e feu son cami en FfranSa , on ere Henrie, rev
de Anglia . )) (Bibl . Nat. de Paris, ms. esp. 11, fol . 318a.) Amb el senyor Miquel Coll
i Alentorn estem preparant una edici6 d'aquest text, per a les publicacions de
1'Institut d'Estudis Catalans.

71. Historias e Conquestas dell excellentissints e catholics reys de Arago e de
furs antecessors , los conites de Barcelona , Compilades per to honorable historic Mossen
PERE Torie cavalier , Affegida la historia del excellentissim e catholich rey de
Hespanya don Ferrando , Any .M . D.XXX.I1I!I. (Barcelona 1886 ), 148-149 : ((As ver que
per to Comte de Tolosa fou fet algun contrast at dit Rey en haver to (lit Comtat, per
co com to dit Comte pretenia haver-hi dret, e per to dit Comte Ii foren fetes algunes
injuries en to dit Comtat . Pero com to dit Rey fou crescut y de edat ell hague paci-
ficament son Comtat de Prohensa , e•s venjA . de les injuries que to dit Comte de
Tolosa Ii havia fetes . Car apres que hague hagut tot to dit Comtat, ell mogue guerra
contra to dit Comte de Tolosa , y ab bandera estesa Ii corregue tota la terra fins a les
portes de Tolosa... B ab tots los dessfis dits to dit Rey assetja Tolosa, e aquella
tingue assetjada per algun temps, e apres torn-sse•a en Cathalunya.))

72. Cf. BERNAT BOADES , Libre de feyts d 'armes de Catalunya , A cura d'1 NRrc
BAGUi,, III (Barcelona 1935), 120-121 (ENC, LII). $1 senvor Coll i Alentorn, en uu
treball titulat Per que considerem apocrij el c Libre de Feyts d'armes de Catalunya,,,
donat a coneixer a la Societat Catalana d'Iistudis Histories el maig de 19,13,
i que sera publicat com a introducci6 at quart volum de la citada edici6 d'4(1-i s Nos-
tres Cldssicsm , demostra, amb argumentaci6 at meu parer concloent , que els Feyt s
d'armes no foren escrits per Bernat Boades, rector de Blanes conegut i documentat,
sin6 que s6n obra de Joan Gaspar Roig i Jalpi, de la segona meitat del segle xvii,
el qual hauria tingut en bona part present, en redactar - los, la cronica de Tomich.

73. JAUME nE MARQUILLES, Coinnientaria super Usaticis Barcltinone, ed. LUSCHNER
(Barcelona 1505), fol. xvIB : • necnon, per longum tempus, cum Tolose garrificavit
comite, bisque per dies aliquid illam obsidiavitu . ( Nota Lxvii .) Vegeu , sobre aquesta
obra, FERRAN VALLS I TABERNER, Jaume 41arquilles considerat com a ltistoriador,
((Discursos i memories)) (Barcelona, Institut d'1sstudis Catalans, 1938), 2z9-230-

74. Recort, Obra feta per GABRIEL TUREr,r, de la ciutat de Barcelona en l'any 1476,
[A cura de J. CASAS I CARB6 i J. MASs6 I ToRRENTS] ( Barcelona 1894), 86-87 : ((Lo rey
Ildefonsus e comte de Barealona , fon to primer rev de aquesta terra, e to dit comte
de Prohensa morf sens infants, e to comtat torn a aquest rey d'Arag6, qui era
jove, e to comte de Tolosa li feu molts dampnatges en la Prohenca . Mas apres que
ell fou gran , se•n satisfeu be, que Ii corregue tota ]a terra ab bandera stesa ab los
barons de Prohenea e de Cathalunya , e posfi to siti sobre la ciutat de Tolosa . F, apres
se •n torn en Cathalunya...))

75. Anales de la Corona de Arag6n, lib. It , cap. xxxix.
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En el que no tots els cronistes estan d'acord, es en els antecedents d'a-

questa expedicio d'Alfons. Els uns - els redactors de les dues versions
llatines dels Gesta comitum - anoten l'assassinat del seu germa Ramon

Berenguer, conite de Provenca, corn un motiu que impulsa el monarca ca-
tala; en altres - versio catalana dels Gesta comitum, cronica pinatesa -

la victiina a venjar seria Bertran de Batts ; altres, en fi - els historiadors

del segle xv - Homes parlen, en general, quan hi fan referencia, dels dani-

natges i les injuries que el tolosa li havia fetes.76
La redaccio catalana i la darrera llatina dels Gesta comitum i la Crdnica

dels reys d'Arag6 e comtes de Barchinona - i Zurita - eolloquen aquest
fet en l'any 1181. Les altres obres no ho precisen. Miret i Sans" fa algu-
nes reserves a la data d'aquesta expedicio, pero les sever objeccions - que
el rei signa una donacio a Catalunya el juliol del mateix any - no son
prow fortes per a fer-nos rebutjar el fet d'una acampada davant Tolosa que
totes aquelles crdniques consignen.

t No podria esser en aquesta ocasio que hagubs estat composta la poesia
Arondeta de ton chantar m'azir??8 Per la data, aleshores, res no privaria
que el Guillem de Bergueda que coneixem documentalment en fos l'autor.

Diverses causes m'inclinen a acceptar-ho.
En primer lloc, posseim referencies documentals, dins la segona mei-

tat del segle xii, de bona part dels personatges esmentats en les poesies
de Guillem de Bergueda.79 Pere de Berga, per exemple, un dels mes im-
portants, alludit, amb la seva muller Estefania, en diverses obres, el trobem
ja des de 1165, i l'any 1181 comenca a apareixer amb un fill seu, anome-
nat tanmbe Pere. De pots dels indicats personatges, en canvi, tenim cita-
tions que depassin 1'any 1200: un dels que podrien esser adduits es
Arnau de Castellbd - aquell qui, segons 1'antiga biografia, acolli Guillem

76. Malgrat que Zurita, seguint sens dubte la cronica pinatesa, accepta l'assas-
sinat de Bertran de Baus, BAI,UZ$ (MARCA, Marta Hispanica, Paris 1688, col. SiS)
posa en clar que el que mori fou Ramon Berenguer, i aixf ho han acceptat Dsvic
i VAISsrrs (Histoire generale de Languedoc, VI, 94) i els historiadors moderns.

77. J. MIRr2 I SANS, Itinerario del rey Alfonso I de Cataluna, II en Arag6n,
BRABLB, II (1903-19o4), 414-415. - La manta de documentaci6 abundant, en aquesta
Ppoca reculada, no permet d'establir dia per dia l'itinerari del rei, com es possible
de fer amb monarques posteriors. Pel mateix motiu no podem, a base de les dades
d'aquest treball, resoldre el problema de la localitzaci6 de Gironda a que abans
(pags. 56-57) feiem referencia ; les {rniques indicacions de poblacions per on Alfons I
pass. l'any 1181 que trobem en l'Itinerario s6n les segiients : Lleida, Perpinya,
Montpeller, Bordeus, Lleida, Tarrega.

78. J$ANROY, AdM, XVI (1904), 430, havia pensat ja en aquesta data, pero,
com hem vist, 1'abandona per la de 1213 ; Bertoni, en la seva edici6 d'Arondeta,
posat a triar entre les dues dates, es decideix tamb6 per la de 1213.

79. Aquestes referencies s6n examinades m6s amplament en la meva edici6
de Guillem de Bergueda. Acf alludim, nom6s, a algun dels casos m6s tfpic.s.
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de Bergueda quan tots els parents i amics l'abandonaren «per so que

tuichcs los escogosset, o de les moillers o de las fillas o de las serrors» 8° -,

mort l'any 1226 i del qual els arxius ens forneixen documents fins aquesta

data. Es precisament basant-se en l'amistat entre Guillem de Bergueda

i Arnau de Castellb6 - altrament nomes subratllada per la vida - que

Ugolini vol fer morir el trobador passats els printers trenta anys del se-

gle xinn." De totes maneres, la datacio dels personatges citats per Guillem

de Bergueda enm sembla concloent, i no sabria allargar la Vida del nostre

poeta fins a una epoca tan avansada.

C. Chabaneau, d'altra banda, en la seva edicio de les, vidas trobadores-

ques,"J reporta una referencia de 1'historiador provensal Louis-Mathieu

Anibert,8' segons la qual el rei Alfons hauria anat a Arles el mes de mars

de 1184 acompanyat de Guillein de Bergueda i de diversos altres senyors

catalans. Miret, en el seu Itinerario, diu que existeixen indicis que el rei

estigue el mars i abril de 1184 al Llenguadoc i a Provensa, on firma con-

cessions i convenis." M'es desconeguda la provinensa de la dada aportada

per Anibert, pet-6 es interessant de constatar aquesta mencio expressa del

nostre poeta en 1'acompanyament del rei en hoes i en un any tall pr6xiiiis

a Tolosa i al 1181, la qual cosa pot indicar-nos una epoca d'acostament

de Guillem de Bergueda al Inonarca.

Les lluites entre Alfons I i Ramon V de Tolosa mogueren el trobador

Bertran de Born - induit, com ell inateix indica, pel comte tolosa -

a escriure una de les mes interessants i caracteristiques cannons guerreres,

iniciada amb una forsa extraordinaria que veiem mantinguda en tota la

composicio.
uI,o coins m'a mandat e mogut

Per N'Araunon Luc d'Esparro

Qu'ieu fassa per lui tal chanzo

On sian trencat ,mil escut,

Elm et ansberg et alcoto,

L- perponh falsat e romput».85

Tots els enemies de Ramon aplegats al voltant del monarca catala son

esmentats en aquest sirventes : Guillein VIII de Montpeller, Roger II de

Beziers, Bernat Ato VI de Nimes, Pere de Lara, Roger Bernat I de Foix,

8o. BOUTIERr, loc. cit., 345.
81. At?, XXIII (1939), 30-31, 11 5-
82. Histoire generale de Languedoc, X, 305, n. 2.

83. A7emoires historiques et critiques sur l'ancienne republique d'Arles (Arles

1779-1781), II, 159.
84. BRABLB, II (1903-1904), 419.
85. PILLI?r-CARSTENS, 80.23, versos 1-6. Cf. 1'edici6 de CARL An'ri„ Die Lieder

13c)-trans von Born (Halle 1932), 23.
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Bernat IV de Comenges, el comte Sans germa del rei.88 MilA, Thomas,
Stimming, Appel i Kastner daten aquesta poesia a l'any 1181 ; 87 faria
referencia, doncs, a 1'expedici6 motivada per 1'assassinat del comte Ramon
Berenguer, de la qual ja hem parlat. Bertran de Born, perfectament cons-
cient del seu paper de propagandista, anuncia gestes ardides per part dels
tolosans : eixiran a 1'encontre del rei Alfons :

a A Tolosa, part Montagut,
Fermara•i cones son gonfano
Al prat comtal jostal peirov

derrotaran els catalans :

aE desse que serem vengut,
Mesclar s'a •1 torneis pee chambo,
E•1h catala e•lh d'Arago
Tombaran sovent e menut,
Que ja no-Is sostenran arzo ;
Tan grans colps los ferrem nos drut».88

Ja sabem, pero, quina fou la realitat : el comte Ramon no gosa deixar-
se veure, i el rei Alfons segui el seu camf vers Bordeus despres d'haver-se
apoderat d'alguns castells i devastat algunes contrades.

86. Versos 37-42 ; cf. I'edicio d'APPEL, 24. Vegeu per a la identificacio d'alguns
d'aquests personatges, L. E. KASTNER, Notes on the Poems of Bertran do Born,
AILK, XXVIII (1933), 40-42.

87. MnLA, Trovadores', 89-90 (= Trovadores2, 88-89) ; Poesies completes de
Bertran de Borr2, publiees ... par ANTOINE THOMAS (Toulouse 1888), pAgs. xx-xxi i 3 ;Bert ran von Born, herausgegeben von ALBERT STIMMING , Zweite, verbesserte Auflage
(Halle 1913), 6-7 i 52 ; CARL APPEL, Bertran von Born (Halle 1931), 19-20 ; L. R. KAST-
NER, Notes on the Poems of Bertran de Born, AILR, XXVIII (1933), 37-38. LON
CLEDAT, Du role historique de Bertrand de Born (Paris 1879), 38-39, creu, en canvi,
amb arguments menys solids, que la poesia Lo coins m'a inandat e mogul cs de
1'any 1177.

88. Versos 13-15 i 25-30 ; cf. APPEL, Die Lieder Bertrans von Born , 23-24. -
No puc deixar d'esmentar acf una poesia de Peire Vidal, el poeta aventurer i roda-
mon, en la qua], entre tines quantes rodomontades que dissimulen que l'autor pidola
un cavall - la cans6 comenca Drogonnan senher, s'agues bon destrier -, sembla que
hi hagi un record d'aquella anada d'Alfons a Tolosa :

aE si4 reis torn'a Tolosa, e•I gravier,
E n'eis lo corns e siei caitiu dardier,
Que tot jorn cridon : «Aspa ! et Orsau ! ",
D'aitan me van qu'eu n 'aurai•1 colp premier,
E i ferrai tan qu'els n'intraran doblier,
Et eu ab lor, qui la porta no•m clau.n

(Les poesies de Peire Vidal, Bditees par JOSEPH ANGLADE, 20 ed . revue, Paris 1923,
pag. 42) (CFMA, XI). Vegeu, sobre aquesta poesia, P. MEYER, Explication de lapiece de Peire Vidal aDrogoman seiner s'agues bon destrier», R, II (1873), 423-436,i JEANROY, Poesie lyrique, II, 154.
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Entre aquells catalans que havien de caure davant dell tolosans es

.trobaria Guillem de Bergueda, qui sap si inconegut encara, aleshores, de

Bertran de Born, amb qui m6s tard hauria de lligar ainistat, coin semblen

mostrar-ho les poesies Quan la novela flors par el verjan, probablentent

de la printavera del 1184,59 en la qual el trobador llentosf, ultra referir-se

als catalans Ramon Galceran de Pin6s, hlarquesa, nttiller de Guerau de

Cabrera, i Galceran i Ramon d'Urtx, s'adreca a Guillem anomenant-lo

«1110 fraire de Berguedan, i Quan vei gels vergicrs despleiar, sirventes

violent contra el rei Alfons, compost en la mateixa epoca que 1'anterior,99

on Bertran de Born senmbla valer-se - o almenys hi coincideix - d'unes

dades consignades pel trobador catala en una composici6 que no ens ha

pervingut, de la qual s'han salvat vuit versos, nom6s, en la razo de la

poesia de Bertran de Born.91

La data de 1181 que proposo per a la composici6 d'Arondeta de ton

chantar rn'azir no concorda, certament - tampoc hi concorda, pero, la

de 1213 - amb la cronologia establerta per Bartsch en el seu estudi sobre

Guillem de Bergueda, que es avui encara, malgrat la seva vellesa, el millor

assaig que s'ha intentat sobre el nostre trobador.92 Segons Bartsch, Gui-

11em de Bergueda mena una vida agitada de rapinya i d'aventures, a partir

de 1174, data de 1'assassinat del vescomte Ramon Polch de Cardona que

li atribueix la vella biografia, fins que vers 1'any 1176 es trasllada a Occi-

tania, on roman cinc anys; abans del primer de maig de 1181 torna a

Catalunya,9' i poc despr6s, vers 1183, s'esdev6 1'empresonament que deixa

entreveure en una poesia. No crec, pero, que sigui possible, unicantent

a base del text, d'establir una cronologia segura de les coinposicions do

Guillem de Bergueda coin la que pot intentar-se amb altres poetes, entre

ells, sens dubte, Bertran de Born. Les referencies do Guillem de Ber-

guedd es presenten sovint d'una manera imprecisa, o fan allusi6 a fets

i personatges que ens son poc coneguts, si no desconeguts del tot. Quan,

en un cas favorable, hi ha allusions que perineten de datar, hem d'acon-

tentar-nos de fer-ho entre dos.anys m6s o menys allunyats 1'un de l'altre,

i rares vegades ens 6s permes d'establir la dataci6 amb tota seguretat.

Despr6s d'un detingut examen de totes les obres de Guillem de Bergueda

89. CL, EDAT , Du role historique de Bertrand de Born, 67-68, i THOMAS, Poesies

completes de Bertran de Born, 56, creuen aquesta poesia de la primavera de 1186;

APPEL, Bert ran von Born, 42, n. 2, seguint STIMMING, Bertran von Born, 29 i 53, i

KASTNER, Notes..., MLR, XXXII (1937), 173, prefereixen de situar-la dins 1'any 1184.

9o. APPEL, Bertran von Born, 44, n. 2. Per a aquesta poesia vegeu tambe

L. E. KASTNER, Bertran de Born's Sirventes against King Alphonso of Aragon, MPh,

XXXIV (1936-1937), 225-248.
91. Cf. APPE4, Die Lieder Bertrans von Born, 55.
92. KARL, BARTSCH, Guillem von Berguedan, JREL, VI (1865), 231-278.

93• Bartsch posa Arag6, per inadvertencia.
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crec que puc arribar a aquesta conclusi6. Per aixo 1'esfors, tan ben inten-

cionat, de Bartsch, d'establir una cronologia de les composicions del nostre

poeta, constitueix la part mes debil, mes caduca i mes discutible del seu

meritori estudi ; altrament, la multitud de wahrscheinlich i scheint amb

que Bartsch acompanya cada data ja ens posen de manifest la poca con-

fiansa amb que ell les suggeria.

Les interiors constatacions em sembla que atenuen les dificultats que

hom s'havia plantejat davant el problema de la paternitat d'Arondeta de

ton chantar m'azir i permeten d'atribuir-la resoltament a Guillem de Ber-

guedA, el qual, si alguna data es possible d'assignar a la seva composici6,

l'hauria escrita l'any 1181.

Algun punt, peril, queda encara per explicar.

Guillem es burla, en alguna de les seves obres, del rei Alfons.84 Al

costat del marques de Mataplana, del sogre, del bisbe d'Urgell, li es reser-

vat, alguna vegada, un Hoe d'honor en els sirventesos del poeta.

No seria sin6 un reflex de les lluites que oferia 1'organitzaci6 feudal

en davallada. Alfons era el primer comte catala que portava el tftol de rei

- ufo lo primiers reis que fo en Aragon, diu la biografia'' -, i per mes

que aixo contribuiria a anar concentrant en poques mans els comtats i ves-

comtats, aquesta uni6 s'havia d'efectuar encara lentament. Si Guillem

de Bergueda ajudava els vescomtes Pons de Cabrera i Arnau de Castellbd

en llur lluita contra el comte d'Urgell i el monarca,86 no es estrany que

ho fes amb totes les armes - entre elles, els seus sirventesos. Pero aixo

no impossibilitaria que, abans o despres, hagues format en les hosts del

sobira catala que prenien part en empreses exteriors, i que en una de les

seves poesies li escapes una allusi6. El fantasi6s Tomich abans mencio-

nat, en la llista de cavaliers catalans que acompanyaren Alfons en la seva

expedici6 contra Tolosa, esmenta precisament el citat Pons de Cabrera."

Recordem, tambe, l'anada a Arles, 1'any 1184, acompanyant el rei, a que

hem fet referenc.ia mes amunt. Altres indicacions posseiln, encara, que

ens informen, potser amb mes certesa, que el nostre trobador estigue en

terres d'Occitania,'s on feu amistats - i, segurament, enemistats. t Tro-

94. En les poesies Reis s'anc nuts temps foz francs ni larcs Bonaire i Un sir-
ventes ai en cor a bastir, i en la cobla E fetz una mespreizo, conservada en la

citada razo del sirventes Quan vei gels vergiers despleiar de Bertran de Born (PnLE1-
CARSTENS, 2I0.17, 20, ioa).

95. BouTIERE, loc. cit., 343.
96. MII,A, Trovadores', 282 (= Trovadores', 289).
97. TOMICH, loc. cit., 141.
98. Recordeu nomes la poesia Un sirventes ai en cor a bastir , mencionada m6s

amunt (pig. 56).
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barfem estrany que hi hagu6s exercit, no una sola, sing totes les seves

activitats predilectes: trobar, domnejar, guerrejar?

S'ha parlat, aixf mateix, de la diferencia de to que aquesta poesia pre-

senta respecte a la resta de l'obra de Guillem de Bergueda. Ja hem vist

que ella ofereix 1'argument finic, a Anglade, per a negar-li la paternitat.s'

1\lasso tambe s'hi recolza, i no content d'atribuir-la al Guillem de Ber-

gueda del segle xiii, insinua si no seria tambe d'aquest la poesia Al temps

d'cstiu qan s'alegron l'ausel, que en els canconers trobem atribuida una

vegada a Daude de Pradas, una altra a Guillem de Bergueda i dues es

donada an6nimament.100 Hom ha volgut oblidar, Cu parlar aixf, tota

altra produccio del trobador que no fossin els seus sirventesos. Pero

pertanyen a ell, indubtablement, algunes compositions de tema tortes,

no massa allunyades d'aquesta,10' que feien exclamar a Jeanroy, exagerant

sens dubte, que Guillem de Bergueda ((fit a la mode le sacrifice de composer

quelques chansons d'amour)).102 Arondeta de ton chantar m'azir tal volta

les supera per la tendresa dels seus sentiments i per la suavitat d'expressi6.

Aixi i tot, en la poesia que estudiem hi ha un passatge que traeix

1'autor, on, inalgrat tota la contenci6 i la mesura amb que procura d'expres-

sar-se, surt el Bergueda de sempre :

e(Mas ben sapchatz Mon Jordan, cui qe'n gronda,
En mei lo prat, pres Taiga de Garonda,
Derocarai davan totz en 1'erbatge,

E nom tug dir orgoil ni vilanatge..'°3

El cavalier gallard i vanit6s es redrew. L'iiltim vers, aparentment, vol
esser una atenuaci6, pero ja sabem que sovint aquestes atenuacions del tro-

bador catala no son altra cosa que un subratllat de les seves males inten-

cions. Recordem, nomes, el final de Bernatz ditz de Basseill, on, despres

de malparlar d'alo, exclama :

•Mas no Pen voill descobrir
Car hom sui que tem maldirb ;104

99. Vegeu mes amunt , gag. 51.
100. MAS56 , Repertori , I, 173.
Io1. Lai on hom meillur'e reve , Mais volgra chantar a glazer, Qua" vei lo

temps carnjar e refreidir (PILLET-CARSTENS , 210.13, 14, 16), i Al temps d'estiu quan
s'alegron l'auzel, que Ii disputa Daude de Pradas (P.-C., 124.9).

102. JEANROY, Poesie lyrique, I, 194.
103. Versos .27-30.
104. PILLET-CARSTENS, 21o.6, versos 32-33. Text de la meva edici6. Cf. 1'edi-

ci6 d'ADOLF KOLSEN, Trobadorgedichte (Halle 1925), 37, el qual d6na l'Gltim vers
de ]a segnent manera : rC'oms sui qe•m tem de maldir».
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o be la poesia Ben ait auzit Per cals razos, en la qual, despres d'atribuir al
marques de Mataplana els vicis mes vils, afegeix, en la tercera estrofa :

.Mil baueias e mil enganz,
Mil no-fes e anil tracios
L'agra ditas, mortals e grans,
Si Na Juziana non fos
Quern mandet, mas per leis m'o lais,
E si tot m'es enuois ni fais
Non aus passar son mandame.n, ;

peril afegeix , a continuaci6:

.$ dera'n be de mon argen
Per so q'eu li auses comtar
Coin aucis Ponz del Castellar,.105

Del fons del tortes drut que ell aspira alguna vegada a esser, sorgeix
sempre la seva natura indomitable : en la seva vida i en les sever poesies ;
en la seva llengua - que no sap torcer-se massa docilment a totes les exi-
gencies provensals - i en el seu esperit. Es una prova de caracter que el
converteix, inalgrat totes les reserves que horn pugui fer al seu cinisme,
a la seva despreocupaci6 i al seu desvergonyiment, que tant esveraven MilA
i Rontanals,' 06 en el trobador mes interesgant de l'escola catalana.

R. ARAMON i SERRA

Institut d'$studis Catalans, Barcelona.

105. PILI,TiT-CARSTBNS, 210.5, versos 19-25 i 26-28. Text de la meva edici6.
Io6. Mn,A, Trovadores', 278 (=Trovadores2, 284-285). UGOI,INI, AR, XXIII (1939),31, n. i, recull els fragments dels diversos estudiosos que s'han ocupat d'aquest poeta,

per a demostrar que l'adjectivaci6 de cfnic ha passat de Pun a 1'altre un xic massa
precipitadament.
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