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En la gènesi dels Jocs Florals de Barcelona conflueixen, d’una
banda, diverses línies d’estudi i erudició que, amb aportacions succes-
sives, faran possible la redescoberta dels certàmens literaris medievals
de Barcelona i Tolosa, i de l’altra, la mitificació i projecció d’unes
fictícies corts d’amor, més o menys relacionades amb aquestes festes
poètiques i, en general, amb el món trobadoresc.

Resseguint la primera línia i cenyint-nos estrictament a les apor-
tacions relacionades amb la historiografia catalana, caldria situar pri-
merament La Crusca Provenzale (1724), d’Antoni Bastero,1 i, en se-
gon lloc, Orígenes de la lengua española (1737), de Gregori Mayans,
una obra clau en la transmissió erudita de la idea floralesca. En aquest
text, l’il·lustrat valencià dóna a conèixer l’Arte de trovar, d’Enric de
Villena, considerada la primera referència peninsular del certamen
de la gaia ciència barceloní. Aquesta obra incorpora un relat segons el
qual la constitució del Consistori de la Gaia Ciència de Barcelona es
produí arran de la petició que va fer el rei Joan I al monarca francès a
través d’una ambaixada: «pidiéndole mandase al collegio de los troba-
dores que viniesen a plantar en su Reyno el estudio de la gaya sciençia»

1. En el seu sojorn a Itàlia, l’erudit català té a l’abast diversos cançoners troba-
dorescos que li permeten connectar amb una llarga llista d’estudiosos que, en la mesu-
ra que havien dedicat els seus esforços al comentari i interpretació de Dant i Petrarca,
havien esdevingut de retruc els primers provençalistes: Landino, Velutello, Gesualdo
i fins i tot Bembo. Joseph Anglade cita entre ells «Chariteo, d’origine catalane, qui
appartient encore en partie au xve siècle» (mort entre 1512-1515). I hi afegeix que el
seu «neveu Cassassagia prenait comme lui intérêt à l’étude du provençal; ainsi que leur
ami Sumonte» (Nostredame 1970: 146). Aquesta línia, lluny d’estroncar-se, arriba
fins al segle xviii quan Tiraboschi publica Origine della poesia rimata (1790) de Bar-
bieri, que havia mort el 1571 sense haver publicat el text manuscrit.
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(Villena 1993: 53-54). La ficció històrica descrita per Villena tindrà
una acceptació general, sobretot a través de J. Zurita, que ho havia
recollit sumàriament:

Gaya ciencia: lo que es y lo que era estimada. Para mayor declaración
desto bastará referir lo que afirma aquel famoso caballero destos mis-
mos tiempos, don Enrique de Villena: que para fundar en su reino una
gran escuela de aquella gaya ciencia a semejanza de los proenzales y
para traer los más excelentes maestros que había della se envió por el
rey una muy solemne embajada a Francia; lo que es mucho de maravi-
llar prevaleciendo tanto las armas dentro de sus estados (Zurita 1978:
730).

Se’n farà ressò P. de Caseneuve (1659), que ho manlleva del cro-
nista aragonès, i, més endavant, Joan Andrés, M. Sarmiento, Sismon-
di, Bouterwek i, fins i tot, l’historiador i Secrétaire perpétuel de
l’Acadèmia de Tolosa, Poitevin-Peitavi (1815),2 que recorda que el
relat s’utilitzà encara el 1814 per fer lluir un discurs del marquès de
Lastrene, que, com a portaveu de la diputació de l’Acadèmia tolosana,
fou l’encarregat de fer el parlament davant el rei:

Sire,
Si les petits-fils des héros s’honorent avec raison de la gloire de leurs
ancêtres, l’Académie des Jeux Floraux peut se féliciter aussi de devoir

2. El Diccionario historico ó biografía universal compendiada, publicat el 1831 a
Barcelona, concretament, en l’entrada corresponent a Clemència Isaura en què
s’atribueix a la dama tolosa la donació de les rendes destinades a la celebració dels Jocs
Florals: «Al empezar la fiesta se debe celebrar una misa y un sermon y distribuirse li-
mosnas; y antes de la distribucion de los premios, cumpliendo con lo prevenido en el
testamento de Clemencia Isaura deben concurrir los poetas á echar flores en su sepul-
tura. Entre otras de las rentas que legó á la ciudad de Tolosa lo fué la plaza llamada de
la Piedra, que produce una suma anual equivalente á cerca de 4000 reales vellon. La
academia de los juegos florales disuelta en 1790 volvió á ejercer sus funciones en 1806.
Mr. Poitevin-Peitavi, secretario perpetuo de aquella corporación ha publicado una
historia completa de ella bajo el título de Memoria para servir á la historia de los Jue-
gos florales, Tolosa 1815, dos tomos en 8» (Diccionario historico, vol. IV, 225). Les
inicials corresponents als autors d’aquest diccionari són: C. Mh. O y S.
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son origine à ces antiques poëtes guerriers, galans et religieux, nés sous
le ciel de l’Occitanie. Elle aime à rappeler et l’ambassade solennelle
qu’envoya JEAN, Roi d’Aragon, à Charles VI, pour obtenir deux
troubadours toulousains, à l’effet de fonder à Barcelonne, un collége
de gai-savoir (Poitevin-Peitavi 1815: 163).

Una tercera i decisiva aportació per a la redescoberta i ulterior
irradiació del certamen barceloní entre els cercles intel·lectuals cata-
lans prové de les Memorias para ayudar a formar un diccionario críti-
co de los escritores catalanes (1836), de Fèlix Torres Amat. Concreta-
ment, en l’entrada corresponent a Luis de Aversó (Averceno) i Jaime
Martí (sic), que apareixen en el text en llatí com a «Jacobo Marti Mili-
te, et Ludovico de Averceno cive Barchinone».3 L’article fa referència
a la petició que Lluís d’Averçó i Jaume March formulen al rei de crear
un Consistori de la Gaia Ciència de Barcelona, cosa que, efectiva-
ment, s’esdevindrà el 1393. A més, Fèlix Torres Amat atribueix «a
Juan el Bueno que reinó en Francia desde 1350 á 1362» (Torres
Amat 1973: 62) l’autorització del certamen de Tolosa, fet inexacte des
del punt de vista històric, però que s’explica perquè Enric de Villena,
en l’Arte de trovar, afirma: «Se fundó el collegio de Tholosa de troba-
dores; con authoridad y permisión del rey de Françia» (Villena
1993: 49-50).

El text de F. Torres Amat recull també la descripció que Enric de
Villena fa de la festa a l’Arte de trovar. Amb tota la fastuositat del cas
i amb la dosi d’imaginació que hi pugui haver posat el marquès, la
pompa i el luxe de la festa devien enlluernar tots aquells que, tocats
per la sensibilitat romàntica, es mostraven ja receptius a un cert espe-
rit renaixentista. Tot plegat feia que el certamen medieval català co-
mencés a ser conegut entre els nuclis lletraferits de casa nostra i que
ho fos amb la denominació corresponent als de Tolosa: Jocs Florals.

3. Òbviament es refereix a Jaume March; la referència Jacobo Marti és un error
de transcripció, atribuïble a la còpia que manejava Torres Amat. Sobre las Memorias
históricas para ayudar a formar un diccionario crítico de los autores catalanes, vegeu J.
Vilar Costa, Les Memorias de Torres Amat pedra angular de la bibliografia catala-
na, «La Revista», XXII (1936) i sobre la relació de les Memorias amb els Jocs Florals
A. Freixes 2009: 125-128.
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La relació entre ambdós consistoris, establerta a través de la tra-
dició llibresca, explica l’anacronisme en què incorre Sismondi (1813)
a l’hora d’anomenar el certamen barceloní: «des Jeux Floraux com-
mencèrent à Barcelonne» (Sismondi 1819: 240). En realitat, la deno-
minació de Jocs Florals és posterior i restringida només al certamen
de Tolosa. Una mica més endavant, el rossellonès Pere Puiggarí insis-
tirà en aquesta qualificació: «Los juegos florales de Barcelona se cele-
braron, com lo indican algunas notas que se han hallado, ya en el
convento de franciscanos, ya en el coro del antiguo monasterio de
Bernardas de Valldosella “extra muro”» (Torres Amat 1973: xli-
xlii). I com que el text anterior correspon a la «Noticia sobre los
trovadores catalanes y sobre un antiguo cancionero de la academia
del Gay-Saber de Barcelona» que Pere Puiggarí va trametre a Fèlix
Torres Amat i que aquest incorporà en les Memorias, per primera
vegada, en una publicació adreçada al públic català, el certamen me-
dieval rebia el nom de Jocs Florals. Val a dir, però, que abans que això
passés el text de Puiggarí va arribar a mans de J. Roca i Cornet que,
sense cap mena d’escrúpol, en va traduir bona part i la publicà al Dia-
ri de Barcelona (27 de juliol de 1835). Roca es limità a afegir-hi un
paràgraf introductori i a descartar la descripció dels manuscrits que
havia fet Puiggarí.

Així, doncs, a través de la línia erudita iniciada per G. Mayans, el
certamen havia arribat a les Memorias de F. Torres Amat i entremig
havia manllevat el nom del concurs de Tolosa. A partir d’aquest mo-
ment, el nom de Jocs Florals tindrà carta de naturalesa a casa nostra;
reivindicar-ne «la restauració» només era qüestió de temps.

Les corts d’amor i la tradició literària

Una segona línia relacionada més o menys amb l’anterior i que
contribuirà també a crear un clima de receptivitat per tot allò relacio-
nat amb el món trobadoresc és la llegenda literària de les corts d’amor.
La polèmica al voltant d’aquests tribunals amorosos venia de lluny,
en concret, es remuntava a la publicació de Les vies des plus célèbres et
anciens poètes provençaux (1575), obra de Joan de Nòstra Dama (o
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Nostradamus).4 Aquest és un llibre que tindrà una enorme influència
en tota la historiografia posterior;5 d’una banda, perquè servirà per
recuperar el prestigi perdut de la poesia trobadoresca durant prop de
tres segles i, de l’altra, perquè esdevindrà un text referencial per als
estudis posteriors. El llibre, però, està farcit de les mistificacions o
manipulacions amb què J. de Nòstra Dama desfigura la tradició poèti-
ca dels trobadors per tal d’exaltar la història de Provença i els avan-
tpassats d’algunes de les grans nissagues d’aquelles terres. En rigor es
tracta, més que no pas d’un estudi erudit, d’un llibre de combat, a
través del qual es reivindica la tradició literària del midi enfront de
l’hegemonia imposada pel nord, de llengua d’oïl.

Per tal d’aconseguir el seu propòsit, Joan de Nòstra Dama utilitza
un repertori ampli d’estratègies. En general, sempre que pot, intenta
associar els trobadors documentats amb la Provença i, si pot ser, amb
alguna de les famílies influents del moment, encara millor. Quan els
documents no acaben de quadrar, un lleuger retoc pot resoldre
l’entrebanc i convertir Guilhem de Berguedà en Bargemon, que
d’aquesta manera, esdevé «estoit gentilhomme de Provence, sieur de
Bargemon» (Nostredame 1970: 98). O bé, transformar Guillem
de Cabestany en Guilhem de Cabestan o Cabestaing que «il estoit
yssu de la noble et ancienne rasse de Servieres de Provence» (Nos-
tredame 1970: 36).

Seguint en aquesta línia, quan es tracta de donar a conèixer les
fonts emprades, cita el Monge de Montmajour i Hugues Sainct Ceza-

4. Joan de Nòstra Dama (ca. 1507 - ca. 1577) va néixer a Sant Romieg de Pro-
vença i era germà del cèlebre astròleg Miquèl de Nòstra Dama. En la genealogia rela-
cionada amb aquest personatge cal remarcar també Cesar de Nòstra Dama, nebot seu,
autor d’una altra obra que tindrà força difusió i influència en la historiografia pro-
vençal: Histoire et Chronique de Provence (1624). El nom Nòstra Dama ha estat difós
en la forma llatinitzada Nostradamus. L’autor de les Vies des plus célèbres et anciens
poètes provençaux, utilitza aquesta per signar la dedicatòria —“Nostradamus”— i la
primera per figurar en la portada del llibre: “Iehan de nostre Dame”.

5. Sobre la influència de Nòstra Dama en la historiografia francesa i italiana,
vegeu la introducció de J. Anglade a Les vies des plus célèbres et anciens poètes pro-
vençaux (Nostredame 1970: 145-176).
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ri6 i recrea la figura del Monge des Isles d’Or. Però, de totes les misti-
ficacions ideades per Joan de Nòstra Dama serà la de les corts d’amor
la que tindrà un ressò més ampli i durador, unes conseqüències més
tangibles, almenys per a la literatura catalana.

Nòstra Dama s’hi refereix ja en el proemi de l’obra: «Les tensons
estoyent disputes d’Amours qui se faisoyent entre les chevaliers et
dames poëtes, entreparlants ensemble de quelque belle et subtille
question d’amours, et où ils ne s’en pouvoyent accorder, ils les envo-
yoyent pour en avoir la diffinition aux dames illustres presidentes,
qui tenoyent Cour d’Amour ouverte et planiere à Signe et à Pierrefeu,
ou à Romanin, ou à autres, et là dessus en faisoyent arrests, qu’on
nommoit lous Arrests d’Amours» (Nostredame 1970: 11). Més en-
davant descobrirem que aquest episodi llegendari sorgeix arran de la
tençó descrita entre «Gerard et Peyronet» en què debaten sobre «qui
ayme plus sa dame ou absente, ou presente, et qui induict plus fort à
aymer, ou les yeux ou le coeur» (Nostredame 1970: 16-17). Després
de recordar la història de Jaufred Rudel de Savoye (sic) i d’André de
France, «qui morut per trop aymer», van decidir apel·lar a una cort
d’amor per tal de resoldre les seves divergències:

[F]inalement, voyant que ceste question estoit haulte et difficile, ilz
l’envoyerent aux dames illustres tenans Cour d’Amour à Pierrefeu et à
Signe, qu’estoit cour planiere et ouverte, pleine d’immortelles louan-
ges, aornée de nobles dames et de chevaliers du pays, pour avoir deter-
mination d’icelle question (Nostredame 1970: 17).

Aquesta és la primera referència escrita a les corts d’amor, abans
no n’hi ha cap altra, ni directa ni velada. De fet, tot el que sorgirà des-
prés té l’origen en aquest episodi. Però, Joan de Nòstra Dama no es
conformà amb l’esment de les corts d’amor, sinó que arrodoní encara
més la seva ficció i precisà les dames que les integraven en aquell pe-

6. Sobre la creació d’aquesta figura enigmàtica, vegeu C. Chabaneau i J. Angla-
de en Nostredame 1970: 98-144 i Chabaneau (1907: 364-372). Pel que fa al Monge
de Montmajour i Hugues de Sainct Cezari cal relacionar-los amb el Monjo de Mon-
taudon i Uc de Sant Cir, tot i les intervencions i manipulacions a què Nòstra Dama
sotmet els manuscrits d’aquests autors.
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ríode. En són deu: Stephanette, dame des Baulx, fille du comte de
Provence; Adalazie, vicomtesse d’Avignon; Adalete, dame d’Ongle;
Hermyssende, dame de Posquieres; Bertrane, dame d’Urgon; Mabi-
lle, dame d’Yeres; la comtessa de Dye;7 Rostangue, dame de Pierrefeu;
Bertrane, dame de Signe; Jausserande, de Claustral. A més, un cop
patentada la troballa fictícia de les corts d’amor, res no li impedeix
d’explotar-la en altres casos similars. L’ocasió es presenta novament a
propòsit d’una tençó entre Remond de Mirevaux i Bertran de Alla-
manon que debaten sobre «quelle des nations est la plus noble et la
plus excellente, ou la Provence ou la Lombarde» (Nostredame 1970:
39). No costa gaire d’imaginar cap on devia inclinar-se la balança. No
obstant això, «Ceste question fut envoyée aux dames de la Cour
d’Amour, résidents à Pierrefeu et a Signe, pour en avoir la deffinition,
par arrest de laquelle la glorie fut attribuée aux poëtes provensaux»
(Nostredame 1970: 39).

Posteriorment descobrirem que Bertran de Allamanon mantenia
una relació amorosa amb «Phanette, ou Estephanette de Romanin,
dame du dict lieu, de la maison des Gantelmes, qui tenoit de son temps
Cour d’Amour ouverte et planiere en son chasteau de Romanin» i que
aquesta era «tante de Laurette d’Avignon» (Nostredame 1970: 104).
La invenció es reutilitza novament en la vida de Remond Feraud, co-
negut amb el sobrenom de Porcarius, i a qui el Monge de Montmajour
recorda que li agradava viure à la grassa souppa. A més, «Quelqu’un a
escript que ce poëte en sa jeunesse avoit desbauché la dame de Cur-
ban, qui fut l’une des presidentes de la Cour d’Amour au chasteau de
Romanin, nommee cy dessus en la vie de Perceval Doria» (Nostre-
dame 1970: 107). I, efectivament, aquest trobador havia participat en
un debat amb Lanfranc Sygalle sobre qui és més digne d’ésser estimat,

7. L’adscripció de la comtessa de Die/Dye a la cort d’amor de Signe i de Pierr-
feu es repeteix en l’entrada corresponent a Guilhem Adhemar en què es recorda que
era «l’une des presidentes de la Cour d’Amour de Signe et de Pierrefeu» (Nostreda-
me 1970: 30). Aquesta vinculació torna a aparèixer tot seguit, en la descripció de la
vida de la comtessa de Die: «La contesse de Die estoit de ce temps une dame fort sage
et vertueuse, de grande beauté et honneste maintien, docte en la poesie et en rithme
provensalle, en rien inférieure en beauté et vertu à sa tante la presidente de la Cour
d’Amour, de la quelle a esté parlé cy devant» (Nostredame 1970: 31).
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aquell «qui donne liberalement, ou celluy qui donne mangre soy, pour
estre dict liberal» (Nostredame 1970: 81). Per resoldre aquesta qües-
tió van adreçar-se a les «dames de la Cour d’Amour de Pierrefeu et de
Signe, et ne se contentants de leur arrest, recoururent tous deux a la
souveraine Cour d’Amour, des dames de Romanin» (Nostredame
1970: 81).8 En aquesta cort retrobem Phanette de Gantelmes, que ini-
ciarà la seva neboda Laurette en el camp de les lletres. Ambdues seran
les grans animadores d’una nova cort d’amor, la d’Avinyó,9 que fun-
ciona com un veritable tribunal d’apel·lació dels afers amorosos i que
reforça, per tant, l’aparença jurídica de la ficció ideada per Joan de
Nòstra Dama. Anteriorment, en la vida de «Marchebrusc et de sa
mère», Nòstra Dama ja havia «documentat» una cort d’amor a Avi-
nyó presidida per la mare de Marchebrusc a qui el Monge des Isles
d’Or atribueix la composició De la natura d’Amour.10 Allí arribaven

8. Entre les dames que integren les corts de Romanin, a més de Phanette de Gan-
telmes, hi ha la marquise de Malespine; la marquise de Saluces; Clarette, dame des
Baulx, Laurette de Sainct Laurens; Cecille Rascasse, dame de Caromb; Hugonne de
Sabran, fille de comte de Forcalquier; Heleine, dame de Mont-Pahon; Ysabelle des
Borrilhons, dame d’Aix; Ursyne des Ursieres, dame de Montpellier; Alette de Meol-
hon, dame de Curban; Elys, dame de Meyrarques. I encara afegeix que hi ha més da-
mes, encara que no n’ha pogut trobar «jugemens et arrests» (Nostredame 1970: 81-82).

9. Segons Nòstra Dama, les dames que acompanyaven Phanette i Laurette eren
«Jehanne, dame des Baulx; Huguette de Forcalquier, dame de Trects; Briande de
Agoult, comtesse de la Lune; Mabile de Villeneufve [sic], dame de Vence; Beatrix
d’Agoult, dame de Sault; Ysoarde de Roquefueilh, dame d’Ansoys; Anne, vicomtesse
de Tallard; Blanche de Flassans, surnomme Blankaflour; Doulce de Monstiers, dame de
Clumane; Antonette de Cadenet dame de Lambesc; Magdalene de Sallon, dame dudict
lieu; Rixende de Puyverd, dame de Trans; et plusieurs autres dames illustres et gene-
reuses de Provence, qui fleurissoyent de ce temps en Avignon, lorsque le cour romaine
y residoit, qui s’adonnoyent à l’estude des lettres, tenans Cour d’Amour ouverte, et y
deffinissoyent les questions d’amour qui estoyent proposees et envoyees, au moyen
desquelles et de leurs belles et glorieuses oevres leur renommee s’espandit partout,
jusques en France en Italie et Espagne» (Nostredame 1970: 130).

10. Segons Nòstra Dama, altres autors consideraven que De la natura d’Amour
era obra de Marchebrusch. El Monge des Isles d’Or defensa l’autoria de la mare i
atribueix al fill Las Taulas d’Amour. Seguint el text sembla que la relació de la mare de
Marchebrusch i Petrarca no era gens bona ja que «Aucuns ont escript» que els sonets
que Petrarca va escriure contra Roma anaven adreçats contra la mare de Marche-
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«questions, et tenson d’Amours» (Nostredame 1970: 125) de dife-
rents contrades que eren sotmeses a la «Cort d’Amor». Sigui com vul-
gui. Phanette i Laurette eren unes dames: «sages en leurs oeuvres,
honnestes en conversation, fleurissantes et acomplyes en toutes ver-
tus, admirables en bonnes moeurs» (Nostredame 1970: 130) que do-
naven brillantor a la cort d’Amor d’Avinyó. A més, la categoria de
Laurette ve avalada per la seva relació amb Petrarca, «tant celebreee
par François Petrarque», i per la vinculació amb la il·lustre nissaga de
Sade.

Aquestes són les referències a les corts d’amor que apareixen a
l’obra de Joan de Nòstra Dama. A partir d’aquí les corts d’amor
s’introduiran en la tradició llibresca i l’obra de Nòstra Dama es con-
vertirà en una referència bàsica en els estudis sobre la literatura pro-
vençal. D’aquesta manera, bona part de les mistificacions ordides per
Nòstra Dama van incrustar-se també en la tradició erudita posterior i
caldran ben bé dos segles fins que els estudis literaris puguin desem-
pallegar-se definitivament de la perniciosa influència de Joan de Nòs-
tra Dama.11

brusch. De fet, el Monge de Montmajour recorda que era coneguda com «La Palharda
d’Amour». Evidentment, tot plegat es tracta d’una nova fabulació de Nòstra Dama.
Entre altres coses, perquè situa la vida de Marchebrusc i sa mare en temps de Climent
VI. Per tant, entre 1342 i 1352, mentre que Marcabrú, amb qui sembla que s’havia
d’identificar Marchebrusch, va viure dos-cents anys abans.

11. Cal tenir en compte que durant molt de temps aquest ha estat el llibre a partir
del qual s’ha conegut la història dels trobadors. Això és especialment vàlid a França,
però fins i tot a Itàlia la influència de Nòstra Dama farà forat a través de la traducció
de Giudici i Crescimbeni. Tiraboschi serà el primer que qüestionarà l’herència de J. de
Nòstra Dama.Per acabar-ho d’adobar, un altre llibre de la família Nòstra Dama, en
aquest cas de Cesar, nebot de Jean, Histoire et Chronique de Provence insisteix
en moltes de les mistificacions de l’oncle. Aquesta obra va tenir una repercussió ex-
traordinària i contribuí encara més a embolicar la troca amb genealogies extempo-
rànies i històries llegendàries. Sobre la influència de Jean i Cesar de Nòstra Dama,
l’opinió de J. Anglade és clara i contundent: «On verra combien il fallut de temps pour
que les erreurs de Jean et de César, aussi coupables l’un que l’autre, fussent dé-
masquées» (Nostredame 1970: 97). Vegeu especialment un altre comentari de J. An-
glade en Nostredame 1970: 145-176.
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Les corts d’amor: de la ficció a la tradició

La mistificació curialesca de Joan de Nòstra Dama arrelarà ben
aviat en la tradició literària i ho farà d’una manera, si més no, curiosa
a través d’una operació retroactiva. De fet, Nostradamus en el «Proes-
me au lecteur» es refereix a les sentències dels tribunals com a «Arrests
d’Amours». Sigui de manera deliberada o no, amb la introducció
d’aquest terme s’induïa a seguir la pista de l’obra de Martial d’Auvergne
(1430-1508?), Les Arrets d’Amours/Les Arrests d’Amours, publicada a
París el 1528.12 Certament aquesta obra no té res a veure amb la tradi-
ció trobadoresca de la qual, segons els seus apologistes, haurien sorgit
les cours d’amour, sinó més aviat amb la tradició al·legòrica i festiva en
voga en el segle xv. L’obra s’inicia «Environ la fin de Septembre, /
Que saillent violettes, & flours, / Je me trouvay en grand chambre /
Du noble parlement d’amours. / Et advint si bien qu’on vouloit, / Les
dernieres arrestz prononcer» (Auvergne 1781: 3). L’exposició dels
afers amorosos de caire trivial i frívol contrasten amb la pompa que
acompanya la judicatura amorosa:13 «Le President tout de drap d’or /
Avoit robbe fourée d’ermines / Et sur le col un camail d’or, / Tout
couvert d’esmeraudes fines. / Les seigneurs lais pour vestement / avo-
yent robbes de beau vermeil, / Frangées par hault dyamans, / re-
luysans comme le soleil» (Auvergne 1781: 4, 5).

És ben cert que el contingut de l’obra només molt superficialment
encaixa amb el model de cort d’amor que Nòstra Dama imagina; però,
pel títol, i fins per la professió de l’autor —procurador al parlament—,

12. Joan Andrés dóna com a data d’escriptura de l’obra 1480, any que repro-
dueix Sismondi. No obstant això, Albert-Henri Sallengre, en Mémoires de littérature,
en concret en l’article VIII, corresponent a «Arresta amorum», es limita a dir que
l’autor de l’obra «fut Procureur au Parlement de Paris l’An 1480» (Sallengre 1715:
106). Sigui com vulgui, l’any de redacció devia ser al voltant d’aquesta data.

13. F. Diez vincula aquesta obra amb la tradició literària en què se situen Alain
Chartier, Charles d’Orléans, Olivier de la Marche. I tot seguit afirma: «Mais qu’on ne
s’imagine pas saisir, dans ces bas-reliefs de la cour de Cupidon, un reflet des cours
d’amours; ce n’est là qu’un trait caractéristique de la tendance particulière de l’esprit
du temps» (Diez 1842: 101). F. Jacques Laffite-Houssat la qualifica de «simple amu-
sement d’un magistrat» (Laffitte-Houssat 1960: 31).
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la connexió amb les corts d’amor era relativament fàcil d’imaginar. I,
de fet, no va trigar gaire a produir-se.

Pierre de Caseneuve (1591-1652) serà el qui farà aquest pas amb
L’origine des Jeux Fleuraux de Toulouse (1659).14 L’obra enllaça les
corts d’amor de Nòstra Dama, Les Arrets d’Amour de M. d’Auvergne
i, posteriorment, tot plegat amb els Jocs Florals. Segons Tornier, mar-
messor de Caseneuve i editor de l’obra, aquesta primera història dels
Jocs Florals sorgeix com a resposta a aquells qui atribueixen «à une
pure Fable l’Origine des Jeux-Fleureaux» per això s’ha proposat «de
combattre toutes les erreurs qui deshonnorent l’Histoire du moyen
Temps» (Caseneuve 1659: epistre).15 Per fer-ho, desgrana la història
de la formació de la llengua occitana i la creació de la poesia trobado-
resca fins a desembocar en les corts d’amor, que esdevenen un dels
eixos argumentatius de l’obra. Tant és així, que bona part del llibre
primer s’articula al voltant dels tribunals amorosos, l’existència dels
quals documenta a partir de J. de Nòstra Dama i de la idea que l’autor
s’ha fet del món medieval. Seguint aquesta línia, considera que la
poesia trobadoresca florí a les corts provençals on s’aplegaven un es-
tol de poetes delerosos d’obtenir la glòria. A partir d’aquí, no li costa
gaire de postular l’existència d’una mena d’«assemblées, que l’on
appelloit Cour d’Amour, de méme qu’aux joutes, & qu’aux tournois,
chacun s’efforçoits, par una louable contention, d’emporter l’honeur
de la victoire sur son compagnon. Ce qui se saisoit par la comparaison
des pieces dont la grace & la gentilesse doit estre balancée par le iuge-

14. L’origine des Jeux-Fleureaux de Toulouse, va ser publicada el 1659 per Tor-
nier com a marmessor del llegat de Caseneuve i seguint «ses volontez comme des
commandemens absolus, e des Loys souveraines» (Caseneuve 1659: epistre). El llibre
incorpora una biografia escrita en llatí per Benard Medon. Sobre Caseneuve, vegeu
també Tamizey 1875: 5-10.

15. El llibre lloa la figura de «le Deffenseur des Nations, ait sostenu avec une
égale generosité les interests du Languedoc, & de la Catelogne Françoise». Pel que
sembla Caseneuve era també autor d’un text sobre la «Catelogne Françoise», que de-
dica a un «grand Cardinal» a qui ha fet veure que «ne seroit pas un petit advantage à la
France, s’il desvelopoit les droicts que la Coronne a sur cette Province» (Caseneuve
1659: epistre) De fet, G. Ménage consigna aquesta obra en el Dictionnaire étymologi-
que de la langue française (XV-XVIII), París, 1750.
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ment de ceux que le privilege de leur qualité, ou le choix qu’on en
saisoit, avoit acquis le droit d’y presider; & cette sorte d’exercice fut
appellée Cour d’Amour, & le iugement qui s’y donnoit Arrets
D’Amour» (Caseneuve 1659: 34-35).

A més, Caseneuve accepta la interpretació apuntada per Nòstra
Dama, i dedueix l’existència de les corts d’amor dels debats trobadores-
cos que s’establien en les tençons i els partiments, la resolució dels
quals, per força, hauria de dilucidar alguns dels grans senyors de
l’època.16 Però com que els homes es veuran involucrats en guerres di-
verses, hauran de ser sovint les dames les qui hauran de presidir aques-
tes corts. Justificada així l’existència d’aquests tribunals i la correspo-
nent presidència femenina, Caseneuve utilitza l’aval de Cesar Nòstra
Dama per treure a col·lació la localització concreta de les corts d’amor
de Signe i Pierrefeu i recordar algunes de les dames que hi participaven.

A banda de l’«autoritat» de Joan i de Cesar de Nòstra Dama, i de
les interpretacions que Caseneuve fa del món medieval, aquestes afir-
macions se sustenten «en plusieurs endroits des Poësies Provençales»
i al mateix temps en «l’authorité des livres imprimez, que le lecteur
peut voir à toute heure» (Caseneuve 1659: 37-38). Amb tota segu-
retat entre aquests hi devia ser Les Arrets d’Amour de Martial
d’Auvergne, és a dir, les sentències derivades de les causes amoroses
dirimides en les corts d’amor. D’altra banda, esmenta aquest llibre
—Arresta Amorum— com a testimoni del costum de les corts d’amor
de cobrir amb flors i plantes oloroses el parterre del consistori, tal
com també es feia en els Jocs de Florals de Tolosa: «Comme témoig-
nent les vers de la preface de l’ancien livre, intitulé Arresta Amorum,
en la description de la Chambre du Parlement d’Amour»17 (Caseneu-

16. Entre aquestes corts, Caseneuve es refereix a Thibaud rei de Navarra i com-
te de Xampanya, Sauarus vescomte de Mauleon i Philippe le Long. A més, segons
Caseneuve, la projecció de les corts d’amor no es limita a França, on té l’origen, sinó
que s’estenen per les terres de l’Imperi germànic. Caseneuve es remunta als temps de
l’emperador Frederic Barbaroja i altres senyors: «Ces Princes & ces grands Seigneurs
establirent sans doute ces Cours d’amour dons l’Allemagne à l’imitation de celle de
France» (Caseneuve 1659: 50).

17. En concret el fragment correspon al pròleg. Cal tenir en compte que el llibre
de Martial d’Auvergne va ser publicat a París (1528) i va tenir moltes reedicions. Va ser
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ve 1659: 89), que Caseneuve cita, i que correspon, efectivament, a un
fragment d’aquest llibre.

Caseneuve continua la seva tesi aprofundint en l’anàlisi de la lite-
ratura trobadoresca i considera que l’esplendor de la poesia provençal
va decaure no pas per la violència desfermada pels croats del nord, fet
que ni esmenta en aquesta història, sinó per una llei natural, un destí
ineluctable: «Loy de nature, qui condamne les plus belles choses à une
fin inevitable, les maisons de ces grands Seigneurs qui se pouvoient
dire les Maecenes des Poëtes Provençaux, eurent fuiuy le destin des
choses mortelles, & que les fiefs en furent rëunis à la Couronne ou
transportés en de familles estrangeres; les Muses Provençales devin-
rent muëttes, & tous les beaux esprits, qui maintenoient, l’honneur de
la Langue Provençale, se rebutterent entierement, & perdirent avec
l’esperance des récompenses le courage de faire des vers» (Caseneuve
1659: 61).

El fragment anterior és important perquè servirà per relligar els
Jocs Florals de Tolosa amb les antigues corts d’amor. Efectivament, la
història de la fundació del Consistori de Tolosa és prou coneguda,
la novetat és, però, la relació que Caseneuve estableix amb les desapa-
regudes corts d’amor: set ciutadans tolosans decideixen fundar un
Consistori poètic; d’una banda perquè no «ne pouvans supporter ce
long-silence des Muses, concerterent ensemble de leur redonner la
voix & la parole, & r’alumer dans les jeunes esprits de leur Ville, & de
toute la Province, les feux de cet ancien enthousiasme» (Caseneuve
1659: 62); i de l’altra, perquè «Comme ils sçavoient que la Langue &
la Poësie Provençale avoit heureusement trouvé leur subcistance dans
les honneurs, & les recompences des Cours d’Amours; ils en establi-
rent une dans llur ville [Tolosa]» (Caseneuve 1659: 62-3).

Amb aquesta operació els Jocs Florals de Tolosa quedaven vincu-

comentat en llatí per Benoît de Court. Sismondi recorda que aquest text va ser traduït
per Diego Gracián. I, en efecte, Vicent Salvà en A catalogue of spanish and portuguese
books with occasional literary and bibliographical remarks al·ludeix al llibre de Martial
d’Auvergne com a «Arestos de Amor, que contienen pleytos y sentencias deffinitivas
de amor con Comento. Traduzidos de Frances en castellano por el Secretario Diego
Gracian. Madrid, 1569» (Salva 1826: 125).
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lats al període més brillant de la literatura medieval i n’esdevenien els
continuadors oficials, una mena de plançó d’una soca altre temps ufa-
nosa. Caseneuve ho manifesta clarament: «la Lyre dont ils avoient au-
tresfois charmé si doucement les oreilles des grands, & resolurent de
faire revivre dans Toulouse l’exercice de la Poësie par l’establissement
d’une nouvelle Cour d’Amour» (Caseneuve 1659: 64).

Un cop introduïda la idea de les corts d’amor en la tradició li-
terària, són diversos els autors que s’hi refereixen i l’espremen. Així,
per exemple, Albert-Henri de Sallengre en fa una síntesi que inclou
explícitament tots els elements en joc fins aquell moment: J. de Nòs-
tra Dama, P. de Caseneuve i Martial d’Auvergne. La creació d’una
societat que s’intercanvien «leurs jugemens, sur les jalousies & sur les
brouilléries des Amans; c’est pour cela qu’on appelloit cette Societé
La Cour d’Amour» «[...] Plus de deux cens ans après, Martial
d’Auvergne fit quantité de jugemens à l’imitation de ceux-là, & les
publia sous le titre d’Arrêts d’Amour» (Sallengre 1715: 105-106). O
fins n’hi ha com el «président Rolland», que cita Raynouard al prin-
cipi del seu assaig,18 que concretament, en l’obra Recherches sur les
prérogatives des dames chez les gaulois sur les cours d’amour recull les
aportacions diverses fetes sobre la qüestió i en defensa l’existència a
partir dels «plusieurs détails curieux sur ces cours d’amour: on y
trouve même le nom des dames [...] ainsi que plusieurs des questions
qui étoient agitées en la tenue de ces cours d’amour» (Rolland 1787:
37). Al darrere de tot plegat hi ha, un cop més, l’ombra permanent de
J. de Nòstra Dama i la idea que les corts d’amor constitueixen una
tradició ininterrompuda dins la tradició literària francesa que arribava
fins al segle xviii.

Sembla prou clar que la influència i la irradiació de la ficció de les

18. Raynouard el cita com a «président Rolland» i, de fet, ho era de l’Acadèmia
d’Amiens. B. G. Rolland cita l’abbé Papon com a suport de la seva tesi. Una autoritat
que considera reforçada perquè «en commençant son travail, il doutoit de leur exis-
tente, & regardoit ce que l’on en disoit commeune fable, qu’il comptoit détruire dans
son histoire (Rolland 1787: 35-36). Raynouard farà servir Rolland com un dels avals
de la seva tesi i serà també utilitzat, posteriorment, pels defensors d’aquest posiciona-
ment; entre aquests hi haurà V. Balaguer. Per conèixer l’exposició de Rolland sobre les
corts d’amor, vegeu especialment Rolland 1787: 30-50.
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corts d’amor va ser força àmplia, però des de l’òptica de la literatura
catalana, resultarà encara més decisiu que, a partir de Caseneuve, els
Jocs Florals hagin esdevingut una derivació de les corts d’amor. Així,
Joan Andrés (1782-1784) recull la tradició i ho fa seguint la línia
apuntada per Nòstra Dama i explotada pels seus continuadors. És a
dir, «[l]as cortes y las grandes asambleas servian comunmente de tea-
tro á estas contiendas poëticas, y los personages mas nobles y las da-
mas mas distinguidas se constituian jueces en estos pleytos de inge-
nio. La fama de tales contiendas se fue aumentando de dia en dia, de
modo que se pensó en formar un gravisimo tribunal para hacer mas
solemnes las decisiones: y como estas disputas poëticas eran comun-
mente acerca de qüestiones amorosas y problemas relativos al amor,
el tribunal que los juzgaba se llamó Corte, ó Tribunal de amor, é
igualmente se llamaron sus decisiones arrestos (ó autos) de amor»
(Andrés 1785: 94-95). La justificació de l’existència de les corts
d’amor ha servit per introduir, de passada, una referència als «arres-
tos ó autos» d’aquests tribunals. L’esment d’aquestes sentències
amoroses dóna peu a parlar de Martial d’Auvergne que va fer «una
coleccion de Arrestos de amor, y publicó cincuenta y uno, los quales
traduxo en castellano Diego Gracian á principios del siglo siguiente»
(Andrés 1785: 95).

Joan Andrés segueix el deixant de Caseneuve quan relliga les corts
d’amor de Nòstra Dama amb l’obra de Martial d’Auvergne. La vincu-
lació de l’erudit valencià amb l’obra de Nòstra Dama, ja sigui per via
directa o a través de les successives derivacions que va tenir la seva
obra, continua amb l’esment de la cort d’Avinyó19 i del paper que hi
feia «Fanetta de Cantelmo [sic], tia de la célebre Laura de Petrarca»
(Andrés 1785: 95) i del suport que hi oferien els Papes. Més significa-
tiu resultarà encara que Joan Andrés fes servir tot aquest episodi com
a presentació d’allò que considera: «Mas importantes y mas gloriosas
deberán ser á la poesía provenzal las noticias del consistorio de la
Gaya Ciencia y los Juegos Florales de Tolosa» (Andrés 1785: 95, 96).

19. Joan Andrés al·ludeix també a una cort d’amor a la ciutat d’Aix (Andrés
1785: 95). A més, recorda que l’obra de «Martial de Alvernia» va ser traduïda per
Diego Gracián i comentada per Benedicto de Curcio.
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I és que, de fet, des de Caseneuve, sembla que una cosa havia de dur
aparellada indefectiblement l’altra.

A la llarga, el text de Jon Andrés va constituir probablement una
referència rellevant en el procés de «redescoberta» i reivindicació del
certamen medieval, com també ho degué ser la interpretació que de la
tradició de les corts d’amor fa Sismondi (1813), sobretot si tenim en
compte la projecció que l’obra d’aquest crític va tenir a Catalunya.20

Souvent même les chevaliers qui avaient remporté le prix de la valeur,
se présentaient pour disputer aussi celui de la poésie. L’un d’eux, une
harpe entre le bras, après avoir préludé, proposait l’objet de la dispute;
un autre s’avançait à son tour, et, chantant sur le même air, répondait
par una strophe de même mesure, et le plus souvent sur les mêmes ri-
mes; ils alternaient ainsi en improvisant, et la disputait était ordinaire-
ment renfermée en cinq couplets. La cour d’Amour délibérait ensuite
gravement; elle discutait, non seulement le mérite des deux poètes,
mais le fond même de la question; et elle rendait, le plus souvent en
vers, un arrêt d’amour, par lequel elle prétendait la trancher (Sismondi
1819: 139).

El fragment anterior és important perquè a banda d’explotar el
vincle entre tençons i corts d’amor, insinua ja alguns dels tòpics del
«genre troubadour» que faran fortuna en la «restauració» dels Jocs
Florals de Barcelona: arpes, competicions poètiques etc. 21

Posteriorment, el relat segueix essencialment J. de Nòstra Dama i
és, per tant, prou conegut. Hi havia corts a Pierrefeu i Romanin, pre-
sidides, respectivament, per Stéphanette des Baux i «per la dame de
même nom» (Sismondi 1819: 228), a Avinyó i també a Aix. A més,
aquestes quatre corts tenien dos cossos fixos que sentenciaven els ca-

20. La influencia de Sismondi és important en la literatura catalana. Sense anar
més lluny, Rubió i Ors encara el cita com a referència en el pròleg a Lo Gayter del
Llobregat (1841). Molt més sintètic i sense deixar entreveure la petja de Nòstra Dama,
Bouterwek estableix una relació directa entre «les corts d’amor», el món trobadoresc
i la decisió de Joan I, Martí l’Humà i Ferran d’Antequera de restablir, «par une réfor-
me, la réputation de ces consistoires poétiques» (Bouterwek 1812: 17).

21. Sobre la voga del «genre troubadour» vegeu Baldensperger (Baldensperger
1907: 110-146) i Jacoubet 1929.
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sos més complexos que provenien d’altres corts. Les galanteries que
sorgien d’aquestes corts s’han conservat «soigneusement leurs arrêts
d’Amour; et Martial d’Auverge fit, en 1480, une compilation de cin-
quante-un de ces arrêts qui ont été ensuite traduits en espagnol par
Diego de Grazian» (Sismondi 1819: 229). A diferència de Caseneuve,
Sismondi es veu en l’obligació d’explicar la desaparició de tot aquest
món d’arpes i cortesia quan «Le pays d’où il était sorti tant de poètes
gracieux n’était plus occupé que de carnage et de supplices; car après
le guerre générale, les massacres et les persecutions ne cessèrent po-
int» (Sismondi 1819: 226). En aquest estat de coses, la política seguida
per Carles d’Anjou22 suposarà la fi definitiva del somni provençal i,
per extensió, de les Corts d’Amor: «Ce fut pendant son règne que fi-
nirent ces Cours d’Amour qui avaient long-temps excité l’émulation
des poètes, en accordant au talent les plus brillantes récompenses, et
contribué à polir les moeurs, en infligeant, au nom de l’opinion publi-
que, une peine à ceux qui manquaient aux lois de la délicatesse» (Sis-
mondi 1819: 227-228). La interpretació de Sismodi situa novament la
poesia trobadoresca i les corts d’amor com a conceptes complementa-
ris que només per culpa del carnatge de la croada albigesa i de la incú-
ria de Carles d’Anjou van desaparèixer de les terres occitanes. Per
això, el 1323 set ciutadans de Tolosa van aplegar-se per «former una
espèce d’académie, del gai saber; ils prirent le titre de la Sobregaya
Companhia dels sept Trobadors de Tolosa» (Sismondi 1819: 234) amb
la voluntat de retornar a la poesia trobadoresca la brillantor d’antany.
Aquesta tesi, elaborada per Caseneuve i repetida reiteradament fins a
arribar a Sismondi, havia de tenir una bona recepció a partir de la
dècada dels trenta entre un grup reduït d’intel·lectuals barcelonins.
Però, perquè això fos possible, calia encara una nova aportació.

En efecte, serà a partir de 1817, arran de la publicació de l’obra de

22. La responsabilitat de Carles d’Anjou en la decadència de la poesia trobado-
resca és clara, ja que segons Sismondi «le souverain fut absent, qu’il eut adopté une
langue étrangère, et qu’il eut attiré à la cour de Naples les chevaliers et les dames que
auraient pu combattre dans les tournois, et siéger dans les Cours d’Amour» (229). A
més, Sismondi es mostra molt crític amb la política de Carles d’Anjou a qui acusa
d’haver sacrificat «la prospérité du beau pays qu’il avait reçu en dot, à sa passion pour
la guerre et à son ambition démesurée» (Sismondi 1819: 227).
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Raynouard, Des troubadours et les cours d’amour, que la tradició lli-
bresca sobre les corts d’amor rebrà un nou impuls. Aquest estudiós
coneix la tradició erudita immediata relacionada amb les corts d’amor
i, sobretot, Nòstra Dama. Però, a banda de la reutilització d’aquest
autor, Raynouard apuntala la seva teoria sobre l’existència de les corts
d’amor en l’exhumació d’un document del segle xii «l’ovrage qui four-
nit les renseignements précieux dont je me servirai, est d’un chapelain
de la cour royale de France, nommé André» (Raynouard 1817: lxxxi).

L’autor de l’obra és, doncs, «André le chapelain» i el títol, prou
eloqüent: Livre de l’art d’aimer et de la réprobation de l’amour. Ba-
sant-se en les proves documentals aportades pel text d’Andreu el Ca-
pellà, Raynouard manifesta la voluntat de deixar de banda conjectu-
res i suposicions anteriors, però tot i aquestes prevencions, no pot
estar-se de deduir l’existència de les corts d’amor de les tençons tro-
badoresques: «Mais ces tensons [...] aurient été des compositions aus-
si inutiles que frivoles, si quelque compagnie, si une sorte de tribunal
n’avait eu à prononcer sur les opinions des concurrents» (Raynouard
1817: lxxxv). Aquesta era una via fressada per la tradició erudita i
—recordem-ho— encetada per Nòstra Dama. Certament aquesta su-
posició no demostraria de «manière irrécusable, l’existence des tribu-
naux galants» (Raynouard 1817: lxxxvi), però la concurrència amb
el text d’Andreu el Capellà hauria de servir per esvair qualsevol dub-
te. Provada l’existència de les corts d’amor per la doble via: manuscrit
i tençons, Raynouard repassa les dames que, com a presidentes dels
tribunals, dicten les sentències amoroses en el text d’Andreu el Cape-
llà: «des dames de Gascogne, Ermengarde, vicomtesse de Narbonne,
la reine Éléonore, la comtesse de Champagne, la comtesse de Flan-
dres» (Raynouard 1817: lxxxvii).

El mostrari de les corts d’amor es completa amb les recurrents
referències extretes de J. de Nòstra Dama a les corts de Pierrefeu,
Signe, Avignon, Romanin, l’esment de les dames que les integren i la
reutilització de les conegudes tençons entre «Giraud i Peyronet» o
«Raimond de Miraval i Betrand d’Allamanon»:23 «[l]es détails qui

23. Raynouard insistirà en aquest aspecte i adduirà altres tençons que apareixen
en el text de Nòstra Dama: «En plusieurs endroits des vies des poëtes provençaux, il
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concernent les cours établies en Provence nous ont été transmis par
Jean de Nostradamus» (Raynouard 1817: xci).

Finalment, Raynouard exposa les matèries de què tracten les corts
d’amor i ho fa a partir dels diferents «jugements» que havien emès les
dames esmentades seguint un codi compost per trenta-un articles.24 El
text s’estructura seguint el motlle: «question», en què es planteja la
situació amorosa i «jugement» en què la dama emet la sentència.25

Pel que fa a la composició i al funcionament de les corts d’amor,
com que el manuscrit no presenta indicacions precises, els dedueix
d’algunes de les sentències o, el que és pitjor, de J. de Nòstra Dama:
nombre de dames que constitueixen la cort de l’existència d’un
codi amorós o la jurisprudència que generen les sentències ja pro-
nunciades.

L’acadèmia de bones lletres (ABL)

Totes aquestes referències sobre les corts d’amor devien arribar a
l’ABL, de la mateixa manera que ho havien fet, potser una mica abans,

parle des cours d’amour et des dames qui les présidaient» (Raynouard 1817: xciii).
A més, en cita d’altres en què actuen com a jutge una dama: Guillemette de Benaut,
Marie de Ventadour, la dame de Montferrat, «Azalais et la dame Conja», Guillaumine
de Toulon, etc. (Raynouard 1817: xcvii).

24. Aquest codi comença amb l’article «Causa conjugii ab amore non est excusa-
tio recta». Va tenir un ressò important a l’època i, sense anar més lluny, Stendhal el
tradueix i l’incorpora a De l’Amour (1822). Stendhal coneix de primera mà el llibre de
Raynouard, de qui segueix fil per randa el discurs (Raynouard 1817: cv).

25. Com a exemple de l’estructura que adopten les causes seguides en aquesta
cort d’amor podem llegir el cas fallat per la reina «Éléonora»: «Question: Un chevalier
requérait d’amour une dame dont il ne pouvait vaincre les refus. Il envoya quelques
présents honnêtes que la dame accepta avec autant de bonne grace que d’empressement;
cependant elle ne diminua rien de sa sévérité accoutumée envers le chevalier, qui se
plaignit d’avoir été trompé par un faux espoir que la dame lui avait donné, en accep-
tant les présents. / Jugement de la reine Éléonore: Il faut, ou qu’une femme refuse les
dons qu’on lui offre, dans les vues d’amour, ou qu’elle compense ces présents, ou
qu’elle supporte patiemment d’être mise dans le rang des vénales courtisannes» (Ray-
nouard 1817: cxv-cxvi).
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les informacions documentades sobre els Jocs de F. Torres Amat. En
l’entitat barcelonina, com a conseqüència de la influència del corrent
romàntic, de la voga del genre troubadour i, potser també, arran de
l’impacte que havia suposat la destrucció d’una part del patrimoni
artístic medieval, es respirava un ambient propici a tot allò relacionat
amb el món trobadoresc. En aquest context, la descoberta de l’obra de
Raynouard actuà com a catalitzador d’un projecte que, en una prime-
ra fase, culminà en la convocatòria del certamen literari de 1841.

L’obra de Raynouard s’havia publicat feia prop de vint anys a
París, però fins a l’entrada de la dècada dels trenta no es devia conèixer
gaire àmpliament en les terres catalanes. És cert que el seu nom ja
apareix en les Memorias de Fèlix Torres Amat26 i és probable que, a
partir de 1836, l’obra de Raynouard esdevingués motiu de comentari
en el si de l’ABL. En concret, en la sessió del 22 de març, es llegeix una
carta en què hom demanava si ja havien rebut els volums I, II i III de
«la coleccion de poesias originales de los trovadores publicada por M.
Raynouard»27 i anuncia el proper enviament dels volums IV, V i VI.
Sembla que els primers no havien arribat, però, després de les gestions
efectuades pels acadèmics comissionats, l’afer es devia resoldre, tot i
les dilacions, de manera favorable. A partir d’aquell moment, els
membres de l’Acadèmia podien tenir a l’abast l’obra de Raynouard,
cosa que, com veurem més endavant, devia permetre a Cortada
conèixer la informació relacionada amb les corts d’amor que l’erudit
francès incorpora en el segon volum de Choix des poésies originales
des troubadours, en què exposa la seva teoria sobre les corts d’amor i
dóna a conèixer el manuscrit d’Andreu el Capellà.

A banda de l’estímul llibresc, derivat del coneixement de l’obra de
Raynouard, sembla plausible que alguns contactes anteriors establerts
amb l’Acadèmia tolosana contribuïssin a fer que entre determinats

26. L’esment a Raynouard apareix en la «Notícia» de P. Puiggarí que cita Choix
des poésies originales des troubadours (Torres Amat 1973: xl i xliii).

27. La carta va ser tramesa el 26 de gener i va ser llegida el 22 de març. L’acadèmic
Llobet és l’encarregat d’esbrinar on han anat a parar els volums esmentats. Sigui com
sigui, el 30 d’octubre ja s’han rebut els volums IV, V i VI, però encara no s’han localit-
zat els tres primers (Actes de l’Acadèmia de Bones Lletres, sessió de 22 de març de
1836).
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nuclis intel·lectuals catalans es comencés a esbossar la idea de «re-
crear» uns jocs florals a Barcelona.28 Probablement, aquestes relacions
es devien iniciar arran de la publicació de Ensayos poéticos (1817)
d’Aribau, fet que propicià l’intercanvi epistolar i poètic entre l’autor
català i el marquès d’Aguilar, un activista floralesc incansable autor de
discursos, odes, lectures i papers diversos en el certamen de Tolosa. J.
Anglade el qualifica d’«hispanisant distingué».29

El protagonisme que el marquès d’Aguilar té en el consistori de
Tolosa al llarg de pràcticament dues dècades dóna més transcendència
a la relació primerenca establerta amb Aribau. Aquesta s’inicià, pel cap
baix, el 19 de juny de 1818, quan el marquès d’Aguilar dedicà una sessió
acadèmica a la lectura d’una traducció en prosa, «Les délices de l’étude»,
d’un poema d’Aribau i qualificà l’escriptor català de «jeune homme de
dix-vuit ans, qui annonce du talent au-dessus de son âge» (Anglade
1928: 75). L’intercanvi epistolar va tenir continuïtat i Elias de Molins30

esmenta la tramesa d’una oda del marquès d’Aguilar, mentre que Ari-
bau li n’adreça una altra en què lloa el seu nom i la seva obra.31

Ilustre de Aguilar, mi pobre musa,
Que sin ella saber cantó al que sabe,

28. Sobre les relacions entre el consistori de Tolosa i el de Barcelona al llarg del
s. xviii, vegeu Rossich 2006: 73-75.

29. Sobre l’activitat del marquès d’Aguilar a l’Acadèmia, vegeu Axel Duboul
(1901: 676), Frédéric Ségu (1935) i Alexandre du Mège (1839: 193-206). Sobre les re-
lacions amb la cultura hispànica del marquès vegeu també Anglade (1928: 74-77). El
romanista occità ressegueix les múltiples activitats del marquès d’Aguilar a l’Acadèmia
de Tolosa i esmenta la tasca com a divulgador d’obres relacionades amb la literatura
espanyola. Així, tradueix, per exemple, Quintana, Diego Saavedra i Martínez de la
Rosa. La desaparició del marquès d’Aguilar fa exclamar a J. Anglade: «Après la mort
d’Aguilar les communications concernant la littérature espagnole sont moins nom-
breuses» (Anglade 1928: 76).

30. Elias de Molins, dins Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y
artistas catalanes del s. XIX: «El marqués de Augilar le dedicó una oda escrita en fran-
cés, que manuscrita existe en el Archivo de la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona» (Elías de Molins 2000: 123). Elias de Molins la documenta en el lligall 17,
però fins ara no ha estat possible localitzar-la.

31. Sobre aquest poema, vegeu el manuscrit 1256/1 (f.18-29) de la Biblioteca de
Catalunya.
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Y persiguió la concepcion del mundo
Con vanas voces. ¡Ojala lo hiciera
Con su egemplo tambien! Acaso entonces
Mereciera tu aplauso; [...]
Tú te humillaste a ensalzar mi nombre.
El tuyo quedará: la eterna fama
Te tiene colocado entre sus hijos.
[...]

El text és un exercici retòric considerable en què apareixen «el
malogrado Albano», referència a la traducció de l’obra de Lope de
Vega que havia fet Aguilar, el motiu de la lira, com a símbol de la
creació poètica, i un vers que, anys a venir, reutilitzarà a «La Pàtria»:
«Y el nombre de Aguilar será a mi boca / Mas dulce que la miel será a
mi pecho / mas grato que el de mi infancia».

No sembla que el contacte entre Aribau i el marquès tingués cap
concreció directa i immediata en el terreny floralesc, però, si més no,
és indicadora de la irradiació de l’obra d’Aribau i del marquès
d’Aguilar i de la connexió entre el món poètic barceloní i el tolosà.32

En aquestes mateixes dates i arran de la represa de la institució
tolosana, després del parèntesi revolucionari, els acadèmics busquen
obtenir un cert ressò i reconeixement exterior a través de la tramesa
dels Recueils periòdics a diferents entitats i jerarquies. En aquest con-
text, F. Ségu remarca l’intercanvi epistolar, que qualifica de «cu-
rieuses», entre l’Acadèmia i Pedro Cevallos,33 que respon en nom del
rei Ferran VII i dóna les gràcies per la tramesa.

32. L’interès del marquès d’Aguilar, pel coneixement de la història de Consisto-
ri barceloní es posa en relleu en la carta datada el 1817 que adreça a l’ABL perquè «se
sirva facilitarle el conocimiento de todo lo que pueda existir en sus archivos pertene-
cientes a la antigua lengua lemosina, a la Gaya Ciencia y al establecimiento de su cole-
gio en Barcelona por los mantenedores de tolosa». Lligall I-III-3 ABL, citat per Ros-
sich (2006: 76).

33. Aquest episodi també està documentat per J. Anglade que data la tramesa de
l’Acadèmia el 12 de gener de 1816 i atribueix la carta a Poitevin-Peitavi, secretari per-
petu. Pedro Cevallos Guerra va presidir el govern de 1814 a 1816, la qual cosa permet
datar amb una certa precisió la carta. F. Ségu tradueix i reprodueix aquesta carta.
(Ségu 1935: 133).
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L’envoi d’un écrit aussi recommandable par son mérite que parce qu’il
est le fruit des travaux d’una société dérivée des Troubadours, dont le
souvenir rappelle l’origine de l’histoire moderne (Ségu 1935: 133).

Els contactes amb l’ABL, tal com afirma J. Anglade, s’afermaren
més endavant. Amb tota seguretat, aquests recueils devien arribar
també a l’ABL. Així, per exemple, Ramon Muns regracia l’Acadèmia
tolosana per haver-li’n enviat un (Muns 1842: 77). Abans d’això, però,
ambdues institucions van tenir la possibilitat d’estrènyer les relacions
a través de l’actuació de J. Tastú i Alexandre du Mège. En aquest sen-
tit, cal recordar Tastú que va ser a Barcelona entre març i juny de 1838,
quan fou nomenat membre corresponent de l’ABL. Durant el seu so-
jorn participà en diferents sessions acadèmiques i travà una estreta
relació amb Joan Cortada.34 J. Tastú gaudia aleshores d’un prestigi
considerable, cal recordar en aquest sentit que en el pròleg a les Me-
morias, Torres Amat havia mostrat la seva gratitud pels materials que
li havia proporcionat procedents de la Biblioteca Nacional de París.
Però, a més, la muller de Tastú, Amable Voïart, més coneguda com a
Amable Tastú, havia participat assíduament en el concurs literari de
Tolosa i n’havia obtingut diversos guardons. Tastú tenia per tant in-
formació de primera mà sobre el certamen de Tolosa, un coneixement
que, poc o molt, devia influir en la decisió de l’ABL de convocar el
certamen literari de 1841.

Per acabar de reblar el clau de la connexió amb Tolosa, el gener de
1838, a petició de l’interessat, l’ABL va nomenar membre correspo-
nent Alexandre du Mège que ho era també del consistori tolosà, del
qual era també mainteneur i maître ès Jeux, per la seva aportació a
documentar l’existència de Clemència Isaura. Du Mège era, de fet, un
hàbil impostor que havia aconseguit ensarronar la docta corporació
amb una mistificació poètica.35 Amb l’aval obtingut a Tolosa, l’ABL,
li obrí les portes sense cap mena de recel.

34. Sobre això, vegeu Pagès 1888: 74, en què descriu les gestions de Cortada
prop de la duana perquè pugui embarcar cap a França peces diverses procedents de la
destrucció de convents de 1835.

35. Sobre els fets d’aquest mistificador incorregible vegeu Freixes 2009: 143-145.
Val a dir que l’engany va mantenir-se fins al 1852, any en què Noulet formulà serioses
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Malgrat tot, Du Megè va acabar creient-se el seu paper i durant els
primers anys va fer de pont entre ambdues corporacions. Prova d’això
és que fou l’encarregat de fer l’elogi fúnebre del marquès d’Aguilar
(1839), mort un any abans. Du Mège donà a conèixer a l’Acadèmia to-
losana el Recueil de l’ABL de 1842 (19 de juliol de 1844) i insistí set anys
més tard quan «communique à l’Académie quelques passages intéres-
sants du «Recueil» publié en 1842 par l’Académie de Barcelone» (An-
glade 1928: 77). El recueil a què fa referència el fragment anterior devia
correspondre a la memòria que llegí R. Muns en la sessió pública de 2 de
juliol de 1842 en què s’adjudicaven els premis del certamen convocat el
febrer de l’any anterior. Atesa la importància programàtica d’aquesta
memòria, la insistència de Du Mège és del tot fonamentada.

En la seva exposició, R. Muns ressegueix, d’una banda, les fonts
en les quals se sustenta el certamen literari barceloní: Enric de Villena,
Torres Amat, el concurs de Tolosa, el de Barcelona i, de l’altra, arti-
cula un esbós de programa de restauració literària a partir de «La
Pàtria» d’Aribau i de dues octaves de les «Comunitats» de Puig-
blanch. I és que el certamen de l’ABL representa la primera manifes-
tació de la voluntat d’organitzar un certament literari inspirat en el
model floralesc. Ho reconeix J. Rubió el 1877 quan afirma: «Aquel
certámen, oportunisimo recuerdo de nuestros antiguos Juegos Flora-
les, debió ser y hubiera sido, á no estorbarlo los acontecimientos po-
líticos, de triste memoria, que contrariaron los propósitos de esta cor-
poración, el primero de los que al intento de restablecer aquella
hermosa cuanto utilísima institución proyectaba celebrar en los años
sucesivos» (Rubió i Ors 1877: 172). I ho corrobora, en part, la cone-
guda befa que del premi atorgat a J. Rubió va fer-ne Piferrer: «fue la
cerimonia más tonta, pueril y ridícula que puedas figurarte» (Piferrer,
Correspondència; cf. Miracle 1960: 147-50).

objeccions als actes del personatge. Finalment Roschach, a final del segle xix, va desta-
par tot el tripijoc. Per Henri Jacoubet, Du Mège «incarne en lui et nous fait comprendre
ce type complexe et un peu énigmatique du vulgarisateur sans conscience, mais non sans
science qui, combinant, en un mélange ambigu, l’érudition à la fantaisie et disons-le, se
moquant en somme du public, trouva le moyen de séduire cette génération de transi-
tion, contemporaine du genre troubadour, d’où devait sortir, vers cette même époque,
l’austère et probe école des médiévistes du xixe siècle» (Jacoubet 1929: 237-238).
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A hores d’ara, sembla prou clar que la irrupció en el panorama lite-
rari de J. Rubió fou el desencadenament d’una operació36 que havia co-
mençat a definir-se, uns anys abans, amb la redescoberta llibresca del
certamen medieval barceloní i dels lligams existents entre aquest i el de
Tolosa. Ambdues línies convergeixen en J. Cortada, que esdevé l’inductor
de tota aquesta operació,37 com ho seria també de tota l’estratègia seguida
per tal d’aconseguir que l’ABL donés el seu suport a la celebració del
certamen, primer, i encara més difícil, que aprovés una esmena posterior
per tal de permetre l’ús de la llengua catalana «y pueda usarse de los dos
idiomas, castellano i provincial» (Actes, 29-1-1841).38

Lorenzo i la memòria sobre les corts d’amor de Cortada

Certament, l’interès de Cortada pel món medieval venia de lluny.
Anteriorment havia ja publicat les novel·les Tancredo en el Asia
(1834), La heredera de Sangumí (1835), El rapto de Doña Almodis por
el caballero Poncio Cervera (1836) i la traducció de La fuggitiva, de
Tommaso Grossi (1834). La lectura de l’assaig de Raynouard devia
desvetllar-li l’interès per les corts d’amor i probablement va empè-
nyer-lo a escriure Lorenzo (1837).

Així les coses, la publicació de la novel·la Lorenzo pot entendre’s
com una primera resposta literària, suscitada per la suggestió que el

36. A. Rubió i Lluch ho admetia: «Avui se pot dir sense embuts que aquell cer-
tamen se va fer a posta per a mon pare, a qui es desitjava premiar per sos versos amb
una cadira acadèmica» (Rubió i Lluch 1902: xli). Sobre això vegeu també J. M. Do-
mingo 2003: 358.

37. Rubió explica així l’episodi: «Durante más de año y medio continuó el Diario
dando á luz, casi mensualmente y una tras otra, hasta diez y nueve composiciones de
Lo Gayter del Llobregat, sin que supiese quien tras este pseudónimo se escondia más
que su amigo D. Juan Cortada, de cuyas manos pasaban aquellas á las del Director del
decano de nuestros periódicos para, por las suyas, ir á parar á las del cajista» (Rubió i
Ors 1877: 170).

38. En aquesta sessió s’aprovà també que la composició havia d’incloure almenys
«seiscientos versos, que sean del género épico». Sobre el desenvolupament d’aquesta
convocatòria vegeu Freixes (2009: 148-160) i sobre la tria del gènere, vegeu J. M.
Domingo (2003: 360).
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descobriment de les corts d’amor va provocar a Cortada. La influència
d’aquesta idea s’exposa clarament en les notes que acompanyen l’edició
de la novel·la en què reconeix l’aportació de Raynouard amb la divulga-
ció del text de «Maese Andrés», és a dir, Andreu el Capellà «En dicha
obra [d’Andreu el Capellà] se prueba de una manera incontestable la
existencia de las Cortes de Amor» (Cortada 1837: 269). A més, Cor-
tada explota la informació diversa que aporta Raynouard, tant per bas-
tir la ficció novel·lesca, com per falcar-la amb documentació històrica.
Així, per exemple, cita com a precedents en l’estudi de les corts d’amor
«El presidente Rolland» i esmenta Sismondi, Guinguene, Sainte Pelaye
o Millot. A banda d’això, Cortada copia, en llatí, el codi d’Andreu el
Capellà i en dóna la versió castellana (Cortada 1837: 273-276).

L’obra s’organitza sobre un esquema argumental convencional,
definit per l’amor secret de Lorenzo i Maria, en el qual s’intercalen
diferents episodis que relliguen la ficció amorosa, la tradició dels cer-
tàmens literaris de Tolosa i l’existència de les corts d’amor. En aquest
marc, el protagonista s’afanya a justificar els motius que l’han impul-
sat a fer el viatge a Avinyó: plaure al rei Pere, «presentarme en público
á disputar la prez á los trobadores, quizás para esponer alguna queja á
la corte de Aviñon, ó para ir a visitar á Tolosa á mi amigo Juan de
Castellnou, mantenedor en el consistorio de la gaya Ciencia» (Cor-
tada 1837: 20). L’estada del protagonista a Avinyó i la propera cele-
bració d’unes corts d’amor en aquella ciutat és el pretext que utilitza
l’autor per introduir una digressió sobre la creació i l’evolució del cer-
tamen: «Residia por entonces allí mismo uno de aquellos tribunales,
cuya rareza y orijinalidad no tienen ejemplo en la historia del mundo.
Hijos del espíritu del siglo, y de la especie de cuento fanático que llegó
a darse á la galanteria amatoria, solo podian subsistir en aquellos tiem-
pos que se han llamdo bárbaros por mas que en algunas materias pre-
senten notables ejemplos de civilización y delicadeza mas esquisitas y
estimadas. Hablo de las cortes de amor» (Cortada 1837: 30, 31).

Seguint amb tota seguretat Raynouard,39 cita el reguitzell de dames

39. Les referències a les corts de Pierrefeu, Signe, Romanin i Avinyó, així com el
nom de les dames que componen les corts apareixen o bé a Nòstra Dama, o bé a An-
dreu el Capellà a través de Raynouard que, amb tota certesa, és el text que utilitza
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que les componen, que coincideix fil per randa amb el llistat de J. de
Nòstra Dama: «Sentábanse pues en la corte de amor de Aviñon en
1339 las señoras siguientes: Juana dama de Baulx, Ugueta de Forcal-
quier, Brianda de Agoult [...] Estevanilla de Gantelmes, tia de Laura
Sade, y la misma Laura Sade. Entre todas ocupaban el primer lugar las
últimas que hemos nombrado» (Cortada 1837: 34). Gràcies a Estefa-
nia de Gantelmes i Laura de Sade, la cort d’Avinyó havia esdevingut el
tribunal més reconegut de l’època en el qual es debatien afers de natu-
ralesa amorosa i poètica, tal com comenta que es feia a Tolosa. Cortada
situa en aquestes conteses poètiques Perceval Doria, Bertrand
d’Alamanon —esmentades per Nòstra Dama—, recrea Pere Lafranc,
Canfranc de Villagrassa, Ugó Lamich o Guillelmo Puig-alt i aprofita la
ficció novel·lesca per anunciar la futura creació del Consistori de Bar-
celona en què participaran Lluís d’Averçó, Jayme Martí (sic) i Joan I:

Tolosa y Barcelona eran émulas de Aviñon en los progresos y lustre de
la gaya ciencia. De mucho tiempo ecsistia en la primera el célebre con-
sistorio de los siete mantenederos de la gaya ciencia, cuyas lecciones y
ejemplo animaban á los trobadores, indicándoles el camino por donde
podian llegar al merecimiento de una corona. No estaba aun fundada
en Barcelona la academia del gay saber que algunos años despues esta-
blecieron Luis de Aversó y Jayme Martí [sic]40 con facultad de Don
Juan 1º de Aragon» (Cortada 1837: 36, 37).

Un cop introduïdes les referències històriques imprescindibles so-
bre els certàmens de Tolosa i Barcelona, Cortada deixa volar la imagi-

Cortada. Prova d’això és que les citacions de Nòstra Dama corresponen sempre a frag-
ments citats per Raynouard. Així, per exemple, en les notes esmenta la cort d’amor de
Pierrefeu i Signe en la qual situa «Estevanilla, dama de Baulx, hija de conde de Proven-
za; Alalizis [sic]; vizcondesa de Avignon; Alaleta, dama de Oligle; Hermisenda, dama
de Posquieres; Bertranda, dama de Urgon; Mabills, dama de Yéres; la condesa de Dye,
Rostanga dama de Pierrefeu; Bertranda, dama de Signe, Jauseranda, de Claustral».

40. La utilització de la forma Jayme Martí per referir-se a Jaume March fa evi-
dent que la font utilitzada és F. Torres Amat, cosa que es confirma un cop més en les
notes quan afirma: «El que desee mas noticias acerca de esto, puede ver la obra titulada
Memorias para ayudar á formar un diccionario crítico de escritores catalanes por el
Ilmo. Señor Torres Amat, en el artículo Aversó, (Luís de)» (Cortada 1837: 279, 280).
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nació per descriure el certamen d’Avinyó en el qual situa personatges
històrics: Petrarca, Lorenç Mallol o Joan de Castellnou que con-
flueixen en la cort presidida per Estefania de Gantelmes, on es jutgen
dues qüestions extretes directament del text d’Andreu el Capellà. En
primer lloc, si entre marit i muller pot existir amor vertader —recor-
dem que correspon al primer article del codi d’Andreu el Capellà—,
mentre que en el segon cas, es tracta de resoldre si l’acceptació de regals
implica algun tipus de compromís amorós. Ambdós casos estan docu-
mentats per Raynouard i corresponen respectivament a les sentències
emeses per la comtessa de Xampanya i la vescomtessa de Narbona.

Si bé la novel·la Lorenzo pot considerar-se com un primer intent
de divulgació de l’existència de les corts d’amor i els certàmens literaris
entre un públic més o menys ampli, quan per raons diverses es plante-
ja tirar endavant un concurs literari a l’ABL, li caldrà fer un pas més i
convertir la ficció històrica en una memòria acadèmica. La dependèn-
cia que la memòria té de la novel·la és comentada pel mateix Cortada:

En mi Lorenzo he continuado la romancesca historia del hallazgo de
tal código, la cual, si bien debe tenerse por puramente fantástica, reve-
la de un modo muy claro el espíritu del siglo, y el gusto que en él do-
minaba por las aventuras peregrinas y exageradas. Treinta y un artícu-
los tenia este código, algunos de los cuales pueden reputarse por
verdaderas herejías. Si no temiese cansar la atenció de la Academia los
leería, pero se podrán ver en mi Lorenzo, en donde están escrupulosa-
mente transcritos de la copia exacta que un conocedor sacó para mí del
manuscrito original de capellán Andrés»41 (Domingo 2009: 197, 198)-

Ignoro qui devia ser aquest «conocedor» que va copiar expressa-
ment per a J. Cortada els manuscrits, però contrasta amb el que afirma
a les notes que acompanyen la novel·la Lorenzo, on relaciona directa-
ment la redacció de l’obra amb el coneixement de Raynouard, de qui
recorda «(que murió hace un año), y que tantos servicios tiene hechos
á la literatura y antigüedades de la Provenza. Entre las curiosidades que
han pasado por sus manos, es muy notable el manuscrito de la biblio-

41. La memòria sobre les Corts d’Amor va ser llegida en la sessió del 10 de des-
embre de 1840. Ha estat publicada en Domingo 2009: 189-207.
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teca del rey, escrito en latín por Maese Andres, con el título de Liber de
arte amandi et de reprobatione amoris»42 (Cortada 1837: 269).

Cortada inicia la memòria repassant la tradició trobadoresca i relli-
gant-la amb les corts d’amor a través de la figura enigmàtica del «Mon-
je de las Islas de Oro», que vivió en el siglo xiv» (Domingo 2009: 192).
O, el que és el mateix, a partir d’una de les fabulacions creades per
Nòstra Dama per donar cos i versemblança erudita a la invenció de les
corts d’amor. Segons Cortada, aportacions de diversos cronistes han
participat, a banda de Joan de Nòstra Dama, en la transmissió d’aquesta
tradició literària: J. M. Crescimbeni, A. Bastero, l’abat Millot, etc., fins
que Raynouard «escribió acerca de los trovadores y acerca de las cortes
de amor dando a estos dos asuntos la trabazón o mejor la unión que les
corresponde, pues si no son padre e hijo deben reputarse al menos
como hermanos» (Domingo 2009: 192, 193).

En aquesta línia, Cortada insisteix que «uno de los objetos de las
cortes de amor era derimir las cuestiones de amor, ora fuese para obli-
gar a una persona a que amase a otra, ora para declarar si un amante
había cumplido los deberes que el amor le impusiera» (Domingo
2009: 191). Pel que fa l’origen, considera que cal relacionar-lo amb la
poesia trobadoresca i, en concret, amb l’augment del nombre de tro-
badors, cosa que feia que, per força, se n’apleguessin diversos en un
mateix castell. Així s’hauria iniciat una rivalitat literària que es cana-
litzava a través de les tençons: «He aquí el origen de las cortes de
amor, he aquí las ponderadas tenzones». Unes corts que, com afegeix
tot seguit, havien de constituir i premiar dones: «Disputando trova-
dores, los jueces de la disputa no podían ser sino las damas. He aquí,
repito, el origen de las cortes de amor» (Domingo 2009: 194). Tot
plegat resulta d’allò més raonable i convincent i fins i tot no falta el
detall sobre els premis atorgats: una corona teixida amb plomes de

42. Cortada copia el títol sencer Liber de arte amandi et de reprobatione amoris,
editus et compillatus a magistro Andrea, francorum aulae regiae capellano, ad Galte-
rium amicum suum, cupientem in amoris exercitu militare: in quo quidem libro, cujus-
que gradus et ordinis mulier ab homine cujusque conditionis et status ad amorem sa-
pientissime invitatur: et último infine ipsius libri de amoris reprobatione subjungitur.
El text es idèntic al que apareix en l’assaig de Raynouard, llevat de petites variants
formals: alguna majúscula (Francorum), algun accent la separació d’algun mot.

021-JOCS LITE 150 ANYS.indd 109 23/11/12 15:13



110 Andreu Freixes

paó i faisà. Certament, tal com ell reconeixia, tot això només són in-
dicis, tot i que en algunes tençons els trobadors triïn explícitament la
dama o la cort d’amor en què volen ser jutjats.43

Probablement per això, quan es tracta d’identificar algunes d’a-
questes corts s’apuntala altra vegada en Joan de Nòstra Dama i resse-
gueix el panorama ric i engrescador de les corts d’amor: Pierrefeu,
Avinyó, Signe, Romanin, corts en què s’apleguen reines i grans sen-
yores: dames de «Guscuña», Ermenganda de Narbona, la reina «Eleo-
nora», la comtessa de «Champaña», la de Flandes. Sense que pugui
precisar-ne com estaven constituïdes, se sap que en alguns casos la
composició podia ser molt nodrida i que per força s’haurien de regir
per «principios fijos y detestaban la arbitrariedad» (Domingo 2009:
197), la qual cosa feia imprescindible l’existència d’un codi com el que
aporta el manuscrit d’Andreu el Capellà: «Treinta y un artículos tiene
este código, algunos de los cuales pueden representarse por verdade-
ras herejías» (Domingo 2009: 197).

D’aquesta manera l’aportació de Joan de Nòstra Dama i les raons
sociopoètiques adduïdes fins ara per Cortada es veuen reforçades amb
el descobriment del manuscrit d’Andreu el Capellà, a partir del qual,
segons Cortada poden extreure’s proves «tan inmediatas que el más
severo crítico no halla cosa que oponer a ellas» (Domingo 2009: 195).
Per comprovar-ho, res millor que exposar algunes de les sentències
que mostren el funcionament d’aquestes corts i posar al descobert el
tipus de plantejament amorós que s’hi ventilava. Amb aquesta inten-
ció Cortada reprodueix nou casos amb les corresponents resolucions
emeses per Maria de Xampanya, Ermenganda, vescomtessa de Nar-
bona, la reina Elionor, les dames de Gascunya. El contingut d’aquestes
sentències obliga J. Cortada a fer un comentari contemporitzador,
mig de resignació, mig de comprensió: «en aquel tiempo como en to-
dos los demás los hombres han practicado el vicio y encomiado la
virtud, han sido esclavos de la lujuria y ofrecido un homenaje hipócri-
ta a la continencia» (Domingo 2009: 203).

43. J. Cortada esmenta la tençó entre «Salvarico de Malleón y Proposto, los cua-
les nombraron para que juzgasen su disputa a las damas Guillelma de Benant, María
de Ventadour y a la señora de Monferrato» (Domingo 2009: 195).
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J. Cortada, seguint especialment Sismondi, considera que l’esfon-
dament de les corts d’amor i del món trobadoresc s’inicia amb la croada
contra els albigesos exhortada per Innocenci III: «De este país anatemi-
zado huyeron las fiestas, las risas y las alegrías, y los trobadores encar-
gados de derramarlas por los castillos se dispersaron en silencio, no
trobando sino de tarde en tarde para referir aquellas escenas de horror
que hicieron estremecer al espíritu humano» (Domingo 2009: 205).
Però, el cop definitiu li donà Carles d’Anjou i, des d’aleshores, «[l]a
Provenza no ha cantado sino de vez en cuando y con voz apenas oída
de sus mismos moradores» (Domingo 2009: 205). En aquest context,
la creació del consistori de Tolosa s’ha de veure com un intent de retor-
nar-li part de l’esplendor perduda: «En 1324 a invitación de la Acade-
mia concurrió un prodigioso número de poetas, magistrados, nobles y
pueblo. El premio, que era una flor de oro, fue adjudicado a Arnaldo
Vidal, y he aquí el origen de los juegos florales» (Domingo 2009: 205).
L’exemple de Tolosa va tenir continuïtat en altres indrets i, concreta-
ment, a Barcelona «Don Juan I de Aragón quiso imitar en sus estados
los juegos florales de Tolosa y en 1390 se fundó en Barcelona una aca-
demia que se regía por las leyes de la de Tolosa, y adoptó sus usos»
(Domingo 2009: 205), però no van tenir gaire continuïtat, mentre que
a França van mantenir-se fins a mitjan segle xv, tal com prova la com-
posició per part de «Marcial de Auvernia» de l’obra Decretos de amor.

El patró analític que segueix Cortada en l’estudi de les corts
d’amor és el que deriva de la línia de transmissió iniciada per Nòstra
Dama, en la qual s’engalzen l’obra de Martial d’Auvergne i els Jocs
Florals de Tolosa —tal com havia plantejat Caseneuve—. Un discurs
que sintetitza i culmina Raynouard afegint-hi la troballa d’Andreu el
Capellà. Cortada parteix d’aquí, però introdueix, paral·lelament, una
nota elegíaca sobre el món i la literatura trobadorescos i, sobretot, un
propòsit reivindicatiu. Recordem que la lectura del Discurso acerca de
las cortes de amor hauria de servir per preparar el terreny per a la pro-
posta de creació d’un certamen literari. Per això, reserva el darrer
paràgraf de la memòria per exposar aquesta petició.

Digno sería por cierto de esta Academia amidarse con la de Tolosa y
ofrecer un estímulo a los poetas de nuestro siglo. También nosotros
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podemos dar una violeta de oro y un jazmín de oro, también pasa
por nosotros el primer día de mayo y también hay en nuestra tierra
poetas ansiosos de gloria que llegarán con sus versos a la Academia
para que juzgue quién ha vencido la tenzón y quién merece el jazmín
o la violeta. ¿En qué cosa mejor podemos emplear los cortos réditos
de este edificio que en premiar a los poetas nuestros compatricios?
Nuestra pobreza académica no se correrá por esto, y cuando alguno
nos eche en cara la humildad de nuestro ajuar o la escasez de nues-
tros libros, enmudecerá a la fuerza si le presentamos la lista de los
trovadores cuyo mérito habremos recompensado (Domingo 2009:
207-208).

La memòria de Cortada és, probablement, la primera manifesta-
ció explícita d’aquest esperit que anava més enllà de la simple celebra-
ció d’un concurs literari per inscriure’s en un programa més ampli de
renaixement cultural i literari. El certamen de l’ABL va ser un primer
intent organitzat de crear una plataforma de promoció i difusió de la
literatura catalana, un projecte que, certament, no va tenir la repercus-
sió desitjada. Malgrat tot, la idea de «restaurar» els Jocs Florals s’havia
ja instal·lat en l’imaginari literari català i, en aquest procés, sembla que
l’exaltació de les corts d’amor va ser-ne un aliat eficaç.44

Les corts d’amor: derivacions diverses

L’ebullició que es generà a l’ABL al voltant de les corts d’amor i
dels Jocs Florals va tenir una derivació a Madrid. En el discurs de
cloenda de l’acte de lliurament de premis de l’Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona, Albert Pujol, que actuava com a president, va

44. Així, per exemple, apareix en el pròleg de Rubió de Lo Gayter del Llobregat:
«... Des de que arribà a sos oïdos, que desgraciadament fou molt tard, la paraula tro-
vador, des de que sentí parlar a sos joves amics, als quals deu lo poc que val, d’estos
fills de l’arpa que anaven de castell en castell per distraure lo enuig dels barons en
temps de pau i que deixaven la gorra per lo elm en temps de guerra; d’estos fills de
l’arpa que poetes i cavallers ensems venien a posar als peus de sa dama tan prest
l’englantina de plata que havien guanyat en un certamen, com la bordada banda amb
què havia premiat sa bravesa la reina d’un torneig» (Domingo 2009: 213).
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anunciar que a Madrid, en concret, al Liceo Artístico y Literario,45

s’hi havien restablert o, almenys, així ho pretenien, uns jocs florals
amb tota la pompa i la solemnitat que feia al cas.

[L]os sucesivos certámenes que abrirá la Academia deseosa de renovar
la memoria de nuestros gloriosos progenitores con el restablecimiento
de los juegos florales que anunciados por ella y adoptados ya por el
Liceo de Madrid al que sin duda seguirán otros cuerpos literarios, ha-
rán revivir en nuestra España la emulación y el saber (Acadèmia sessió
pública 1842: 4).46

La capital espanyola no havia restat al marge de la recuperació
erudita dels certàmens medievals que s’havia iniciat feia unes desenes
d’anys amb l’aparició, entre d’altres, de l’obra de M. Sarmiento, Joan
Andrés i la recepció de Sismondi o Bouterwek, que esmenta la pre-
tensió fallida d’Enric de Villena de promoure el certamen de la gaia
ciència en terres castellanes. La publicació de les Memorias —dedica-
des a la Real Academia de la Historia— devia contribuir també a esti-
mular l’interès pels certàmens poètics i, en general, pel món trobado-
resc.47 És possible que aquests precedents no fossin suficients perquè
sorgís de manera natural la iniciativa de convocar uns jocs florals a
Madrid; però altres influències que van manifestar-se en aquells mo-

45. El Liceo Artístico y Literario era una de les societats culturals que van sorgir a
Madrid amb l’arribada dels primers esclats romàntics i a l’escalf del liberalisme prudent
que es respirava a Madrid. El seu fundador i primer president va ser Fernández de la
Vega. L’èxit de les seves propostes i exposicions de belles arts, lectures poètiques, teatre
i el favor que li va demostrar la reina van fer que passés per diferents seus fins que s’establí
de manera brillant en uns salons del palau dels ducs de Villahermosa. El 1838, Fernández
de la Vega va publicar una revista, de molt curta durada, que duia el mateix títol que la
societat. La societat va gaudir d’un prestigi considerable a les acaballes de la dècada dels
trenta; pel seus salons van passar Espronceda, P. de la Escosura, Alcalá Galiano, Ventura
de la Vega, Romero Larrañaga, Julián Romea, Basilio Sebastián Castellanos.

46. Fragment també reproduït per J. Miret i Sans, dins Dos siglos de vida acade-
mica (Miret 1917-20: 272).

47. Prova de la voga de què gaudia el corrent trobadoresc és el nombre de peces
teatrals amb argument medieval estrenades per aquelles dates: Macías (1834), El trova-
dor (1836), Jaime el Conquistador (1838), etc. O la sèrie d’articles que va publicar
Manuel de Assás a No me olvides (1838).
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ments devien acabar d’afavorir que en el Liceo de Madrid es convo-
quessin uns jocs florals el 1840. Entre aquestes, probablement, una de
les més directes provenia de l’Acadèmia de Bones Lletres. I és que les
relacions entre ambdues entitats eren prou fluides, com es constata de
l’intercanvi epistolar que s’estableix entre el Liceo i l’Acadèmia du-
rant aquests anys (1838-1842). Consta en les actes de l’Acadèmia bar-
celonina la recepció del primer número de la revista El Liceo Artístico
y Literario (3 d’octubre de 1838), la tramesa de memòries i constitu-
cions (29 de gener de 1841); la recepció d’un volum de poesia publicat
per un dels membres del Liceo, Romero Larrañaga (11 de febrer de
1842), o la proposta d’adquisició de dos bustos el desembre de 1840,
que l’Acadèmia va desestimar. L’intercanvi d’informació devia ser re-
cíproc48 i prou intens perquè la iniciativa de l’Acadèmia de Bones Lle-
tres arribés a Madrid, on la presència d’un personatge com M. Roca
de Togores, que havia assistit a la festa tolosana, va permetre tirar
endavant el projecte amb més celeritat que no pas a Barcelona. Aques-
ta és la interpretació que s’ajusta més a la formulació que fa el presi-
dent de l’Acadèmia de Bones Lletres en la sessió extraordinària de
lliurament de premis (juliol de 1842): «con el restablecimiento de los
‘juegos florales’ que anunciados por ella [Acadèmia de Bones Lletres]
y adoptados ya por el Liceo de Madrid».49

Un dels homes que va tenir un paper decisiu en la introducció dels
Jocs Florals fou Roca de Togores. Això, almenys, es pot deduir del
discurs que va llegir en ocasió del lliurament dels premis el dia 11 de
juliol de 1841. Roca de Togores, utilitzant una fórmula fluvial/flora-
lesca tan tòpica com contundent, proclama amb tota claredat el seu
objectiu, que no és sinó trasplantar els Jocs Florals a Madrid:

48. A l’Acadèmia de Bones Lletres no resta cap document relacionat amb el
Liceo de Madrid. Pel que fa a aquesta societat madrilenya, fins ara no havia estat es-
tudiada.

49. Sobre els Jocs Florals de Madrid, vegeu Pérez Sánchez 2005: 172-178. En
aquests Jocs Florals participaran diferents seccions: pintura, literatura, música, escul-
tura... i malgrat que van obtenir una certa notorietat, només van celebrar-se entre 1841
i 1843. Val a dir que en la sessió de 1842 van comptar amb la presència d’Isabel II. El
president del Liceo era en aquells moments Gaspar Remisa, que costejà els premis
atorgats.
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Vosotros, señores, que como yo, veis en esa institución el principio de
una civilización entera; vosotros, que sabeis que ha de durar en aque-
llos feroces pensiles tanto como la corriente del Garona que los fecun-
da, más aún que los soberanos que los disfrutan, vosotros saludaréis
conmigo esas primeras flores cuyos tallos brotaron cinco siglos des-
pués en las orillas del Manzanares (Roca de Togores 1882: 13).

Tot sembla indicar, però, que aquests jocs, malgrat l’escenografia,
van tenir un ressò més aviat escàs i res no fa pensar que anessin més
enllà de la convocatòria de 1843. Això explica, en part, que pràctica-
ment no deixessin rastre entre els estudis de la literatura espanyola.50

En aquest context, Basilio Sebastián Castellanos, un altre dels ho-
mes forts del grup que gravitava al voltant del Liceu, inicià una sèrie
d’articles al setmanari El Trovador Español (1841) en què repassava
l’origen de la poesia trobadoresca, la creació dels Jocs Florals i les corts
d’amor. Evidentment aquesta tanda d’articles s’ha d’inscriure en la
campanya que devia organitzar-se arran de l’anunci de la celebració
dels Jocs Florals de Madrid i dels contactes entre l’ABL i Basilio Sebas-
tián. Aquestes relacions devien ser especialment bones amb Cortada
perquè l’autor castellà elogià en el seu article l’obra Lorenzo i el 1844
fou escollit membre corresponent de la corporació barcelonina. Basi-
lio Sebastián maneja en el seu article la informació habitual: Nòstra
Dama, «Maese Andrés», Martial d’Auvergne, però hi afegeix detalls
sobre l’escenografia i la pompa de la celebració de les corts d’amor.51

50. Fins i tot a un estudiós del segle xix com Tubino, li passa per alt l’oportunitat
de connectar els Jocs Florals de Barcelona i els de Madrid. I, ben al contrari, a propòsit
de l’article que Antoni de Bofarull va publicar en el Diario de Barcelona sota l’epígraf
«Estudios hitóricos», el 19 de maig de 1854, creu detectar-hi per primera vegada una
influència transpirinenca: «Después de bosquejar la historia de los juegos florales, des-
ciende a la presente, y habla de lo que ocurre en el mediodía de Francia. Es la primera
vez que descubrimos la influencia transpirenaica, en el proceso del renacimiento cata-
lán» (Tubino 2003: 229).

51. «El tribunal se situaba en la casa de la presidenta, la cual procuraba adornar
su local con todas las galas posibles aventajando siempre en lujo á los anteriores, de
suerte que la riqueza brillaba en éste á la par que el gusto y el ingenio. Las damas se
sentaban en ricas sillas al rededor de una gran mesa cubierta con tapetes de brocado de
oro, en cuyo centro se hallaba la presidenta, que generalmente era la señora de mas alta
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A diferència de Madrid, en què els Jocs Florals van caure ben aviat
en l’oblit, des de Barcelona, Víctor Balaguer continuava treballant per
engegar el projecte de «restauració» dels Jocs Florals. Amb aquest
objectiu fundarà La Violeta de Oro, (1851) i ja en el primer número
exposarà el seu propòsit de manera explícita i continuarà fent-ho en
relació amb les corts d’amor, en l’article «Los Juegos Florales»:

Pero otras veces, y en todas materias, como también en los citados
tenzones, habían de sufrir los trovadores un examen de entendidas da-
mas, asamblea llamada la corte de amor, que tenía la facultad de sen-
tenciar sobre mérito, sentencias llamadas decretos o arrestos de amor
(Domingo 2009: 217).

L’article posa en relleu la clara voluntat restauradora que perse-
gueix Balaguer. Per això, després de repassar de manera sintètica la
història del certamen de Tolosa i la ulterior connexió amb el de Bar-
celona, al final de l’article planteja la intenció de la Sociedad Filarmó-
nica de promoure un certamen:

La Sociedad Filarmónica de nuestra ciudad trata hoy de renovar estos
juegos, de hacer renacer y dar nueva vida a esa poética costumbre de
nuestros antepasados. En efecto, en los nuevos reglamentos de esta
sociedad se establecen premios para certámenes de poesías, allí vere-
mos la antigua gorra de trovador con la cigarra de oro ceñir las sienes
de alguno de nuestros jóvenes y simpáticos bardos (Domingo 2009:
218-219).

La iniciativa no acabarà tirant endavant, però Balaguer continuarà
donant voltes a la idea i, almenys, en la sèrie d’articles que publica al
Diario de Barcelona (abril de 1854),52 reprèn el títol i, després de re-

condición, a su lado derecho la secretaria, que llevaba nota de los trovadores ó litigan-
tes que se presentaban, de sus querellas y de las decisiones del tribunal, y al izquierdo
se hallaba la censora, la cual tenia el código y decisiones supletorias del tribunal lujo-
samente escrito en vitela con letras de oro, y ricamente encuardernado» (El Trovador
Español, 19-6-1841, 27).

52. Aquestes narracions van aparèixer posteriorment com a fulletó en el diari La
Corona de Aragón, El Conceller i, posteriorment, va ser publicades en forma de vo-
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cordar el temps de Joan I en què «[t]odo era música, luminarias, di-
versiones y cortes de amor [...]. Los mejores y más reputados trova-
dores de Provenza, Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca habían
aceptado la generosa hospitalidad con que les brindara el monarca
aragonés; [...] Mientras tanto la reina, con su favorita Doña Carroza
de Vilaregut, gallarda dama á quien tenía un cariño fraternal, disponía
certámenes de poesía y cortes de amor que acostumbraba ella misma
a presidir, recibiendo los laureados el premio de su propia mano»
(Balaguer 1888: 351, 352). La relació entre la reina Carrossa de Vi-
laregut i les festes poètiques queden subratllades, encara més, perquè
a la reina se la coneixia com a «Violeta de oro y á la de Vilaregut por
la Caléndula de plata» (Balaguer 1888: 353).

Com no podia ser d’una altra manera, les referències a les corts
d’amor perden sentit un cop s’ha aconseguit engegar el projecte flora-
lesc. A més, des de 1826, l’estudiós alemany F. Diez53 ja denunciava
que «On assimile également aux sociétés poétiques constituées ces
réunions imaginaires, communément appelées cours d’amour, où les
dames auraient donné solution sur les points litigeux en matière
d’amour et débattus dans les tensons. Toute l’hypothèse repose sur
les biographies de Nostradamus; et le système de défense, loin de
mettre hors de doute le fait de leur existence, n’est pas même assez

lum autònom, primer amb el títol d’Amor á la patria (1858), més endavant, amb el de
Cuentos de mi tierra (1865) i, en tres volums, amb el de Las calles de Barcelona en 1865
(Balaguer 1888).

53. Les afirmacions contundents de F. Diez havien estat anteriorment exposades
en l’obra Über die Minnehöfe (1925) en què dissecciona cadascun dels arguments que
fins aquell moment havien estat utilitzats per justificar l’existència de les corts d’amor.
Posteriorment, van ser incorporats a Die Poesie der Troubadours (1826), que va ser
traduït per Ferdinand de Roisin al francès l’any 1842. En els Essai sur les cours
d’amour, F. Diez critica J. de Nòstra Dama i adverteix sobre les contínues «exagéra-
tions, enfantées par l’engouement de l’écrivain pour la poésie dont il trace l’histoire,
poésie qu’il voudroit à toute force placer sous l’auréole la plus brillante» (Diez 1842:
59) i dedica també un capítol a emmarcar la producció d’Andreu el Capellà en la pro-
ducció literària del període: «Bien que ce livre accuse plutôt la fiction que la réalité, il
n’est pas absolument dénué de valeur historique. Ainsi on peut, sans hésiter recon-
naître, dans le tribunnaux d’amour qui s’y rencontrent, une coutume en vigueur au
temps du chapelain, c’est-a-dire au xiv siècle» (Diez 1842: 93).
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concluant pour le rendre vraisemblable. Le témoigne de Jehan de
Nòtre-Dame n’est en soi d’aucune valeur» (Diez 1845: 25).

F. Diez qüestiona la vinculació entre tençó i corts d’amor, la com-
petència judicial d’aquests suposats tribunals en el terreny amorós i,
el que és més determinant, denuncia la manca de documentació que
confirmi l’existència de les corts d’amor; a més, sembla improbable
que si n’hi haguessin hagut els trobadors no s’hi haguessin referit de
manera explícita.

Però, malgrat la crítica fonamentada que F. Diez havia exposat en
les seves obres, V. Balaguer va continuar defensant l’existència de les
corts d’amor. Ho feia encara el 1878 en la Historia política y literaria
de los trovadores: «Difícil sería precisar, y este es, en mi sentir, el pun-
to verdaderamente dudoso, cuáles eran la forma, la competencia y la
jurisdiccion de estas Córtes, pero respecto á lo demás, yo creo, con
Raynouard y con Azais, en su existencia, que está por otra parte de
completo acuerdo con las ideas y las costumbres de aquella época
caballeresca»54 (Balaguer 1898: 277).

Balaguer apuntala el seu posicionament amb referències a diversos
autors: Papon, Bouche, Gaufredy, Caseneuve, Chasteuil, Rolland,
Guinguené Crescimboni i «Andrés el Capellan». Es tracta, però, d’uns
autors anteriors a la publicació de l’obra de Diez i, per tant, exposats a
la intoxicació directa de Nòstra Dama. A més, són precisament aquests
els mateixos autors que G. Azaïs havia citat en Les Troubadours de
Béziers55 per justificar la seva defensa de les corts d’amor. Malgrat els
recels exposats per F. Diez, Azaïs continua insistint en les tençons
de Giraud i Peyronnet i dóna per fet l’existència de les corts d’amor de
Signe, Pierrefeu i Romanin. Fins i tot, recorda que també n’hi hague-
ren a Portugal, en concret, a Guimeraes (1095) i, seguint el gust de
l’època, es donaren també al nord de França, en els coneguts Puys

54. És evident que V. Balaguer coneix les objeccions que F. Diez ha formulat a
les corts d’amor perquè manifesta dubtes sobre aspectes en què l’erudit alemany havia
mostrat les seves reserves. Malgrat això, accepta les corts d’amor perquè encaixen amb
la seva visió del món medieval.

55. Azaïs 1869: xxix-xl. G. Azaïs va fer la lectura pública d’aquest estudi l’1 de
juny de 1859. En concret, Azaïs fa referència a Essais sur les cours d’amour, en la tra-
ducció de Roisin (1842).
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d’amour. En definitiva, «leur existence, qui ressort naturellement des
idées dominantes au moyen-age, ne peut être mise en doute» (Azaïs
1869: xl). Víctor Balaguer devia conèixer aquell llibre a través dels
seus contactes occitans o arran de la seva estada a la Provença. Sigui
com vulgui, es limita a seguir el text d’Azaïs i, a tot estirar, l’acaba
d’amanir amb citacions de J. de Nòstra Dama, o bé del seu nebot Ce-
sar, «que declara haber visto escritas en magníficos libros de vitela las
sentencias de estos tribunales femeninos» (Balaguer 1898: 279).

Molt més prudent i caut, M. Milà i Fontanals, en De los trovadores
en España (1861), manifesta: «En cuanto á las celebradas Cortes de
Amor, sino llegaron á formar una institucion especial (segun muchos
han supuesto) en la época de los trovadores, hubo algo que se les aseme-
jó, ya en la decision de puntos teóricos, fuesen o no amatorios, ya en la
de ciertas dificultades que ofrecia la práctica de la galantería, que some-
tian al juicio de personas reputadas»56 (Milà i Fontanals 1861: 31-32).

Certament, quan Milà s’expressa així ja ha tingut ocasió de presi-
dir els primers Jocs Florals de Barcelona. L’associació entre les corts
d’amor i els Jocs Florals ha estat tan fructífera com poc fonamentada.
Però l’associació entre una cosa i l’altra resulta per a molts indiscuti-
ble. Prova d’això és el comentari que fa Francesc P. Briz:57 «Fou una
necessitat, no un capritxo, lo que portà novament al món les antigues
corts d’amor» (Domingo 2009: 306).

En endavant, el debat sobre les corts d’amor perd intensitat en la
literatura catalana, però ho fa després d’haver contribuït de manera
positiva a la vertebració del projecte floralesc. D’aquesta manera,

56. Milà incorpora en la nota que acompanya aquesta exposició l’opinió de F.
Diez sobre el sentit que cal aplicar al terme flor en la poètica medieval que mai no pot
ser considerat un premi i insisteix en què no s’esmeta el terme «tribunals de amor». Pel
que fa a Fauriel recorda que «admite las Cortes de Amor, pero como con recelo de
errar» (Milà i Fontanals 1861: 32). Més endavant, quan tracta del trobador Hug de
Mataplana recorda una composició de Ramon Vidal de Besalú, «una de las pocas que
han quedado en que se presenta un arbitraje algo semejante al que se atribuye á las
cortes de Amor» (Milà i Fontanals 1861: 318).

57. Francesc P. Briz, «Records. Fragments del Llibre de ma vida» (1859). «La
restauració dels Jocs Florals» (1884), Ilustració Catalana, any v, núm. 108 (15-4-
1884); publicat en Domingo 2009: 306.
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l’entelèquia imaginada tres segles enrere per Joan de Nòstra Dama
cristal·litza en una institució que contribuirà a capgirar el curs de la
història literària d’aquest país.
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