
 

 

 

Concert històric. 
El món dels Trobadors. Una cultura fundada en la inspiració 

poètica i en la llibertat d’esperit. Simone Weil 

Occitània. Terra de càtars, de trobadors i joglars, de jueus, serraïns i cristians. 
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PRESENTACIÓ 

Lais d'Amor representa un punt de trobada entre el coneixement  
escrit i l’oral. La selecció de les obres del programa ha estat feta en 
base a les diverses valoracions que les lais d'amor medievals 
establiren, en l'època dels trobadors, sobre els diferents aspectes de 
les relacions amoroses d'una societat plural i multicultural, sorgida 
de la fusió de cultures, tradicions, ètiques i religions diverses, 
comparable en molts aspectes a la situació actual. 

 

L'expressió d'aquesta manera integradora de veure el món, des d'un 
llenguatge universal com la música, pren un nou sentit  perquè ens 
apropa estils allunyats en el temps, com les cançons medievals, amb 
la riquesa de la nostra tradició oral, autèntica manifestació de 
permanència dels sentiments que les persones de diferents èpoques 
han tramès i conservat com a valors atemporals. 

 

Romà Escalas i Llimona: Músic i museòleg. 
Ha estat director del Museu de la Música de Barcelona i creador del 
projecte del nou museu de l'Auditori. 
Director del grup "Ars musicae de Barcelona" i director dels cursos 
de música antiga de la Generalitat. 
 

 

 

http://www.lidiapujol.com/referenciesdamorillibertat/wp-content/uploads/2012/09/Lidia-Setcases3.jpg
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SINOPSI 

Lais d'Amor evoca una època en què existiren unes Corts d'amor on 
podies recórrer per jutjar qüestions amoroses. 

M'agrada aleshores imaginar el debat d'aquelles persones sobre el 
que és i el que no és amor... Puc veure com la Regina Elionor de 
Aquitania, inspirant-se en les lais d'amor que sorgiren a les corts 
d'Occitània, decidia, opinava o donava consells amorosos. 

Cada nou període de la vida s'inicia acompanyat d'una mateixa 
pregunta que, renovada, m'empeny cap a un nou espai de 
coneixement. Amb l'esperança d'haver après de l'experiència, 
voldria avançar en el compromís de viure millorada la resposta a 
què és estimar. 

Les obres, procedents de les nostres fonts tradicionals i històriques, 
emeten judicis de valors sobre els conceptes de l'amor i de les 
relacions humanes, a partir de fets reals viscuts, codificats i 
comentats. També avui, ens atrevim a jutjar qüestions derivades dels 
sentiments.  

Voldria restaurar Les corts d’amor que a l’any 1173 varen ser 
dissoltes. Prendre distància i valorar amb més objectivitat aquests 
conflictes humans, en un intent de minimitzar així la tergiversació i 
corrupció conceptual dels autèntics valors de l’amor. 

Lídia Pujol 
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FITXA ARTÍSTICA 

 

Lídia Pujol, veu 

Pau Figueres, guitarra 

Sergi Alpiste, violí 

 

Neus Forcano, dramatúrgia històrica 

Romà Escalas, assessorament musical 

Lídia Pujol, guió i direcció 

Laura Rubio, producció 

 

 

  Foto Clara Roca 
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REPERTORI 

Quant ai lo mon consirat (Anònim. Cançó de trobadors) 

Ar me puesc (Peire Cardenal. Trobador s.XIII) 

Triste ei lo ceu (Tradicional occitana. Bearn) 

Rei gloriós (Giraut de Bornelh. Trobador s.XII) 

Avrix mi galanica (Anònim sefardita) 

Adio querida (Anònim sefardita) 

Codolada de diumenge (Tradicional mallorquina) 

A vos Dona (Ramon Llull, Ànomin de trobador) 

Estat, ai, en greu cossirier (Lletra, Beatriu Comtessa de Dia, trobairitz 
s.XII; Música, Raimon de Miraval s. XII) 

Si dolce e 'l tormento (Claudio Monteverdi s. XVI-XVII) 

Mariam matrem (Llibre Vermell de Montserrat) 

Polorum regina (Llibre Vermell de Montserrat) 

Can vei la lauzeta mover ( Bernart de Ventadorn. Trobador s.XII) 

 

Sogna fiore mio (Cançó de bressol napolitana) 

 

 

POEMES MEDIEVALS OCCITANS I ÀRABS 

Ramon Llull (c.1232/35-1315) 

Ibn Khafaja (Alzira,1058-1138/9)  

Peire Cardenal  (c. 1205-1272) 
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ESPAIS 

Preferiblement patrimonials. També petits teatres. 

 

OPCIONS D’ESPECTACLE 

Hi ha dues possibilitats d’espectacle: 

1. Lais d’amor – Concert històric: El món dels trobadors, 

Occitània. Terra de càtars, de trobadors i joglars, de jueus, 

serraïns i cristians. 

2. Lais d’amor – concert. 

El concert també es pot adaptar amb un o dos músics depenent de 

les necessitats. 

 

CONTACTE 

Per a més informació, dubte o aclariment, poseu-vos en contacte 

amb:  

Laura Rubio 

666 250 082 

premsa@lacerimoniadelallum.com 

 

 

www.lidiapujol.com 
www.lacerimoniadelallum.com 
www.lidiapujol.com/referenciesdamorillibertat 
www.youtube.com/lidiapujol 
www.facebook.com/lidiapujol 
Twitter @LaCerimonia 

  

mailto:premsa@lacerimoniadelallum.com
http://www.lidiapujol.com/
http://www.lacerimoniadelallum.com/
http://www.lidiapujol.com/referenciesdamorillibertat
http://www.youtube.com/lidiapujol
http://www.facebook.com/lidiapujol
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BIOGRAFIES 

Lídia Pujol, veu.  

Cantant i intèrpret. Després 
d'anys d'experiència en la 
música tradicional jiddisch, 
medieval i popular, irromp 
en l'escena musical catalana 
amb la formació Lídia Pujol i 
Sílvia Comes, amb la qual 
grava dos discos musicant 
poetes com Whitman, 
Cernuda, Ginsberg, Lorca o 
Prevert entre d’altres. 
Després de la dissolució del 
duo, presenta el seu primer 
disc en solitari, Iaie (2003), 
amb el que profunditza en la 
recerca de l’emoció amb la 
veu més enllà del límit de la 
paraula, en un disc cantat en 
quatre llengües diferents i 
una de la seva pròpia 
invenció  i posteriorment Els 

amants de Lilith (2007), amb el que realitza un treball de camp en els 
territoris de parla catalana i dins de la seva música popular fa una 
selecció de peces que parlen, de l’abús de poder. Rep per aquest 
treball nombrosos premis. Les seves col·laboracions amb artistes 
com Mayte Martín, Dulce Pontes, Idir, Jackson Browne, Kepa 
Junkera, Brian Dunning (Nightnoise), Miguel Poveda entre d’altres, 
l’han acostat a tots els vessants de la World Music.  

Ha compartit escenari i realitzat espectacles monogràfics sobre 
l’obra d’Allen Ginsberg i Josep Palau i Fabra, la de Maria Mercè 
Marçal i Jacques Prevert. Sobre les cançons i la poesia dels 
Trobadors Lais d’amor. Amb el grup de música antiga Ariodant, 
sobre la musica en la obra de Shakespeare. I formant el grup 
Terregada, cinc veus i un repertori sagnant amb Miquel Gil i Psalite, 
sobre el cançoner tradicional català. 

Foto Juan Miguel Morales 
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Com a actriu ha participat, entre d’altres, en Morir de Sergi Belbel, 
L'òpera dels tres rals de Bertolt Brecht, sota la direcció de Calixto 
Bieito. Com a directora ha creat i interpretat, entre d’altres, els 
espectacles El Boulevard del crim presentat al Festival Grec de 
Barcelona, i juntament amb Lluís Llach i Albert Pla ha participat en 
l’espectacle Llits de Lluís Danès al Teatre Nacional de Catalunya. 
Recentment ha creat i dirigit La Cerimònia de la Llum, interpretada en 
monestirs i catedrals d’arreu de Catalunya, on s'hi retroben les 
cançons de la tradició escrita, recollides en el Llibre Vermell de 
Montserrat, amb el repertori tradicional oral, les cançons bressol de 
tota la Mediterrània. El missatge dels seus valors abasta des de la 
convivència entre cultures i pobles fins a la necessitat d'una lectura 
actual de símbols religiosos i culturals. L’estiu de 2012, a la Sala 
Muntaner, les “Converses singulars amb Lídia Pujol” l’han portat a 
conversar amb una sèrie de personatges com Teresa Forcades i 
Mayte Martin, entre d’altres, en un encontre en el que la música i la 
paraula són les protagonistes. 

La versatilitat de Lidia Pujol queda palesa en els seus espectacles en 
viu i en les seves gravacions, on construeix una identitat pròpia, de 
marcat caràcter català a partir de la música tradicional jiddisch, 
cèltica, medieval, sefardita i flamenca, i on la teatralitat, la 
interpretació i el compromís amb el missatge, són elements 
indissociables de la seva proposta musical. 

 

Pau Figueres, guitarra. 

És un guitarrista versàtil. La 

seva curiositat el porta a 

conviure amb gèneres tan 

diferents com el pop, el rock, 

el jazz, el clàssic, i el flamenc i 

altres músiques tradicionals 

del món, per les quals sent un 

gran respecte i admiració. Ha 

col·laborat amb músics tan 

diversos com els propis estils: 

Dani Espasa, Eduard Iniesta, 
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Aleix Tobias, Lídia Pujol, Manel Valdivieso, Murtra Ensemble, 

Marcel Casellas, Alfonso Vilallonga, La Carrau, Feliu Gasull, Feliu 

Ventura, Jimmy Malla… Als 16 anys va participar al segon disc de la 

cantant Lídia Pujol, i des de llavors ha mantingut amb regularitat la 

seva activitat com a músic de directe i ocasionalment d’estudi. Ha 

estudiat guitarra clàssica a l’Escola Superior de Música de Catalunya 

amb Zoran Dukic, ha rebut lliçons de guitarra jazz de Dani Pérez i 

ha cursat dos cursos de guitarra flamenca amb els germans 

Cañizares. Preveu que la seva formació segueixi en curs durant molt 

de temps. 

 

Sergi Alpiste,. 

Inicià els estudis musicals amb 

el seu pare, el violinista Josep 

M. Alpiste. Als vuit anys 

ingressà al Centre d’Estudis 

Musicals de Barcelona per 

estudiar solfeig i violí. 

Posteriorment, va rebre lliçons 

del violinista Gonçal Comellas 

al Conservatori Superior de 

Música de Barcelona.  

El 1986, amb 17 anys, és 

acceptat per ingressar al 

Conservatori d’Utrecht 

(Holanda), on estudià amb Lex 

Korff de Gids i Emmy Verhey 

fins al 1992, quan es diplomà 

en el concert de final de 

carrera. A Holanda també va 

rebre lliçons de Wiktor 

Liberman i Philippe Hirsorn.  
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L’any 1989 va anar a Lituània per treballar amb Igor Oistrakh i 

Wiktor Pikaizen en un curs per va tenir lloc a Vilnius.  L’any 1987 

obtingué el segon premi en el Concurs Internacional de Violí 

Umberto Viscarra Monje, celebrat a Bolívia, i el 1998 guanyà el 

primer premi a la Mostra Juvenil de Música per a Solistes i Grups de 

Cambra organitzada per la Generalitat de Catalunya  

Ha estat becat per la Fundació de la Caixa de Barcelona i per la 

Fundació Sofia Puche.  Ha enregistrat per RNE, Catalunya Música i 

TV3 (Les 4 estacions de Vivaldi i Sonates de J. S. Bach, W. A. Mozart, 

L. V. Bethoveen i J. Brahms).  

La seva activitat concertística l’ha fet actuar a les ciutats catalanes 

més importants (Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Torroella de 

Montgrí, Andorra, Santes Creus...).  Ha actuat com a solista amb la 

Müncher Jugenorchester, Orquestra de Solistes de Catalunya, 

Virtèlia Simfonietta, Camerata Antonio Lucio (d’Holanda), Jove 

Orquestra Simfònica de Catalunya (on ha estat concertino els 

darrers anys, sota la direcció de Josep Pons) i Orquestra Simfònica i 

Nacional de Catalunya.  

L’any 1994 va debutar al Palau de la Música Catalana, on va 

interpretar el concert de Mendelsshon amb la Jove Orquestra 

Simfònica de Catalunya, sota la direcció de Josep Pons, i el 1995 va 

interpretar el Concert en re major de W. A. Mozart amb l’Orquestra 

Simfònica i Nacional de Catalunya. Aquest darrer concert el va 

repetir amb l’Orquestra de Cambra de Bulgària dins la temporada 

d’Ibercamera. També ha tocat amb les orquestres Orquestra Ciutat 

de Barcelona (OBC, Orquestra de Granada, Orquestra de Pamplona, 

RTVE, Orquestra de Galícia, Orquestra del Teatre Lliure, Orquestra 

del Liceu a l’Orquestra Barroca de Mallorca).  

L’any 1999 funda juntament amb Bernat Bofarull la formació 

Barcelona Collage (amb qui ha enregistrat un CD de duets de violí i 

viola, amb obres de W.A. Mozart i J. Halvorsen per la discogràfica 

Discmedi). Hi toca durant set anys fent concerts de duo, trio, 

quartet, etcètera, fins a octet de corda.   
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Actualment, toca en grups de música antiga, com l’Orquestra 

Barroca de Sevilla o el grup Al Ayre Español, i en orquestra clàssica.  

Cal destacar l’estreta relació amb el músic Barry Sargent, amb qui fa 

quartets de corda des del 2003, dins d’un projecte que inclou 3 

períodes d’orquestra barroca o clàssica i d’alguns grups de cambra.  

També ha treballat en teatre, amb gent com Carles Santos, Josep 

Costa, Pep Munné, etcètera, fent col·laboracions musicals.  

 

Neus Forcano i Aparicio, dramatúrgia històrica 

Llicenciada en Filologia (UB-Barcelona) i Màster en Història de les 

Dones al Centre Duoda-UB. Diplomatura en Ciències religioses 

(Iscreb-Facultat de Teologia de Barcelona).  

Ha col•laborat en cursos de la Universitat d’estiu 

de les Dones de Cornellà i del Col·lectiu de Dones 

en l’Església; i ha publicat alguns articles en 

revistes al voltant del feminisme, la religió i 

l’actualitat social i política. Actualment, dóna 

classes de llengua i literatura a Secundària i 

Batxillerat (Barcelona).  
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PREMSA 

Setcases s'emociona amb l'elegant veu de Lídia Pujol 
L’església acull un nou concert del Festival de la Vall de Camprodon 

El Ripollès.info | Actualitzat el 03/09/2012 a les 12:41h 
http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/18782/setcases/emociona/amb/elegant/veu/
lidia/pujol 

Lídia Pujol ha recuperat cançons d'amor medieval a Setcases. Foto: Festival de Música de la Vall de Camprodon  

 

L'elegant veu de Lídia Pujol cantant davant del retaule barroc de 
l'església de Setcases és una de les imatges que queden del tercer 
concert del 13è Festival de Música de la Vall de Camprodon, que es 
va fer aquest diumenge, dia 2 de setembre. La cantant catalana hi va 
presentar l'espectacle “Lais d'amor” en què evoca cançons 
històriques d'una època en que existien unes corts on es podia 
recórrer per jutjar qüestions amoroses i on es debatia sobre l'essència 
del que és o no és amor. 

Pujol va estar acompanyada en el concert de la guitarra de Pau 
Figueres i del violí de Sergi Alpiste. El públic, que va omplir 
l'església de Setcases, va poder sentir composicions d'origen diferent 
com els anònims sefardites “Avrix mi galanica” o “Adio querida”, 
una composició del trobador del segle XIII Peire Cardenal com “Ar 
me Puesc” o dues composicions del Llibre Vermell de Montserrat. 
Al final, el públic, dret, va aplaudir els artistes. 

http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/18782/setcases/emociona/amb/elegant/veu/lidia/pujol
http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/18782/setcases/emociona/amb/elegant/veu/lidia/pujol
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Lídia Pujol, un luxe pels sentits en el seu concert a 
Setcases 

Sílvia Planas (Setcases). 3/09/12. Totmusicat.cat. Foto: Evdokim Perevalsky - 

http://www.lidiapujol.com/referenciesdamorillibertat/lidia-pujol-un-luxe-pels-sentits-en-el-seu-concert-a-

setcases/ 

Setcases, capvespre de començament de setembre. La imminència de 

la tardor es fa evident amb cada bufarada d’un vent fred que 

anuncia la fi de l’estiu. A l’església, el retaule de Sant Miquel 

presideix un escenari il·luminat per ciris que li donen un aire 

medieval i recollit, que s’encén de 

sobte amb la veu de cristall de Lidia 

Pujol. 

Després d’acordar amb el públic 

que cada peça anirà acompanyada 

d’una breu explicació i serà posada 

en context per a donar sentit a tot 

plegat, el concert arrenca amb els 

primers versos d’Amic Amat de 

Llull. L’exquisida sensibilitat de la 

poesia medieval ja no abandonarà 

l’escenari, ans s’anirà desgranant 

durant més d’una hora, a través de 

les múltiples variants que son 

exemple clar de la riquesa que dona 

la diversitat de cultures i d’esperits propis de la nostra edat mitjana. 

La veu magnífica de Lidia Pujol, acompanyada per la guitarra de 

Pau Figueres i pel violí de Sergi Alpiste, omple cada racó de la bella 

nau romànica. Tot el cant és des de i per a l’amor; el títol del concert 

així ho explica: “Lais d’Amor”, en evocació d’una època en què 

existiren unes Corts d’Amor per a jutjar qüestions amoroses, que 

varen ser dissoltes l’any 1173. 

Les cançons de trobadors com Peire Cardenal, Giraut de Bornelh, 

Raimon de Miraval o Bernat de Ventadorn, es conjuguen amb peces 

de la tradició judeo hispana (sefardites) i amb els bells poemes de les 

trobairitzs provençals, entre els que destaquen els versos de Beatriu, 

http://www.lidiapujol.com/referenciesdamorillibertat/wp-content/uploads/2012/09/Lidia-Setcases2.jpg
http://www.lidiapujol.com/referenciesdamorillibertat/lidia-pujol-un-luxe-pels-sentits-en-el-seu-concert-a-setcases/
http://www.lidiapujol.com/referenciesdamorillibertat/lidia-pujol-un-luxe-pels-sentits-en-el-seu-concert-a-setcases/
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comtessa de Dia, la veu de la qual ens arriba a través dels versos 

retrobats per Lidia Pujol: “per ell jo visc amb plany i enyor, al llit o quan 

vaig vestida”. El millor moment arriba cap al final del concert, amb 

les interpretacions de dues peces del Llibre Vermell de Montserrat. 

És llavors quan Lidia Pujol és més sublim, i la seva veu es revesteix, 

encara més, d’una intensa preciositat cromàtica, en desgranar els 

bells versos llatins del Mariam Matrem i del Polorum Regina: “Stella 

matutina, dolcissima , Regina omnium nostra”. 

Un espectacle ple de professionalitat i delicadesa, ofert en un entorn 

magnífic. Una experiència de final d’estiu que esdevé una autèntica 

troballa, en certa manera, insospitada. Un d’aquells plaers que, en el 

seu petit format, resulten un luxe ple pels sentits. 

 

Lídia Pujol i l’Amor 

Jaume Radigales. Barcelona. 16.04.2012. 
 

http://www.nuvol.com/critica/el-monegallidia-pujol-neus-forcano-josep-pinto-
patricia-miralles/ 
 

Al municipi de Guixers, al peu de Sant Llorenç de Morunys 
(Solsonès), es produeixen estranys fenòmens convocats per la gent 
del Monegal: concerts de tardor i de primavera que poden derivar 
en llargues tertúlies de sobretaula a l’entorn de l’espectacle que ens 
hi aplega. Però la singularitat del lloc i dels seus amfitrions (Josep 
Pintó i Patrícia Miralles) fa que de vegades l’espectacle en qüestió 
vagi molt més enllà. Lais d’Amor, concebut per Lídia Pujol amb 
dramatúrgia històrica de Neus Forcano i amb la complicitat 
trinitària de Laura Rubio, no és un espectacle a l’ús: és un debat 
artístic a l’entorn de l’Amor a partir del patrimoni trobadoresc. La 
complicitat guitarrística de Pau Figueres i el violí de Sergi Alpiste 
contribueixen a la reflexió, ara en forma de sospir, ara en forma 
d’afirmació contundent. I, sempre, amb les sinuositats avellutades 
de Lídia Pujol. 

Es canta i es parla de l’Amor, sí, però entès des de diversos vessants. 
I sempre a partir d’una proposta que ens recorda que al segle XII 

http://www.nuvol.com/autor/jaume-radigales
http://www.nuvol.com/lloc/barcelona
http://www.nuvol.com/critica/el-monegallidia-pujol-neus-forcano-josep-pinto-patricia-miralles/
http://www.nuvol.com/critica/el-monegallidia-pujol-neus-forcano-josep-pinto-patricia-miralles/
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existien unes Corts d’amor en què hom podia recórrer per jutjar 
qüestions vinculades amb aquest estrany sentiment, que tant 
convida al gaudi com a sofriment; que obre la porta a la generositat 
tant per acceptar-lo com per acomiadar-lo; que requereix paciència, 
saviesa i humilitat. Com si fos una valenta Elionor d’Aquitània, 
Lídia Pujol ens convida al llarg d’una hora i mitja a entendre que 
l’Amor és un terme que sempre hauríem d’escriure en lletra 
majúscula. Perquè tant pot respondre a la idealització d’una 
quimera, a la materialització de la sensualitat de la carn o a 
l’espiritualitat pròpia del que ens transcendeix, sigui artístic o 
religiós. 

Lais d’amor no és un “espectacle” feminista, sinó un espectacle de 
dones; valent, però no pamfletari; adult i madur, però per a tots els 
públics; que mira enrere per parlar del present en aquests temps de 
devaluació de la cosa amorosa, reduïda a la “liquidesa” de què parla 
Zygmunt Bauman. 

Lídia Pujol, utilitza la música com a aliment d’aquell Amor 
polivalent, per recordar-nos que fins i tot estimant podem esdevenir 
perillosament possessius i adolescents. I això, que es podria 
concebre des d’un discurs nou, tendenciós i arrogant, es fa des de la 
humilitat de qui busca i troba antigues veus, en aquest cas les dels 
trobadors i les trobairitz que, en època medieval, ja van dir-hi la 
seva. 
El Monegal s’ha fet seu l’honor d’acollir l’estrena absoluta d’un 
esdeveniment artístic senzill però de gran categoria. I que iniciarà, 
segur, un periple destinat a dir grans coses des de la calidesa d’una 
veu, d’una guitarra, d’un violí i d’unes paraules sempre escaients i 
ben trobades. 
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La fin’amors. Francesc Massip 

 

   L’escassa consideració de la dona durant els segles 
medievals, i encara fins la revolució industrial, la van arraconar de 
qualsevol rol actiu en una societat profundament patriarcal i 
misògina, particularment en l’àmbit eclesiàstic que tutelava amb mà 
de ferro l’esperit la població.    El treball femení no tenia cap mena 
de consideració social i quedava confinat a l’àmbit domèstic, per 
això les dones no podien exercir legalment un ofici, i els estaven 
expressament prohibides les professions de jurista o de metge. I és 
que el sistema patriarcal no tenia en compte l’activitat pública de la 
dona. Hi havia una total absència de reconeixement oficial del 
treball femení.   L’Església imposa l’absoluta subordinació de la 
dona en les seues estructures i menesters, i de fet se la margina 
institucionalment, fins avui mateix, quan en la consagració de la 
catedral de Gaudí se la relega a escurar les baves oleaginoses del 
Papa Razzi (com li diuen a Mèxic). 

   Però malgrat totes les restriccions, la dona medieval és sens 
dubte més lliure que la del Renaixement i del Barroc, en bona part a 
causa de la revolució copernicana que va suposar la cultura 
trobadoresca i el pensament càtar. Perquè la dona occitana 
aconsegueix imposar el seu bon gust als homes i les Corts d'amor 
són una veritable conquesta de l’emancipació femenina. 

 

  L’espai de l’amor sol ser a l’aire lliure, a l’entorn d’una font, sovint 
amb l’acompanyament de música i dansa. És el jardí, el locus 
amoenus de la literatura, evolució profana del jardí bíblic, l’Edèn. A 
l’Edat Mitjana l’exterior simbolitza l’àmbit de l’amor carnal, per 
oposició a l’interior, espai de l’espiritualitat i el recolliment (claustre, 
església, cel·la). 

 

  Aparentment, el vincle entre la dama i el cavaller de la fin’amors és 
sobretot espiritual i idealitzat i suposa la impossibilitat social de la 
unió carnal. Andreu el Capellà (De Amore) considera la unió carnal 
com a no desitjable, perquè sovint la consumació del desig suposa el 
seu final, però admet que és inevitable. Ara bé, descriu el matrimoni 
com una situació que posa l’amor en perill d’extinció, perquè com 
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que el marit ja té la dona en propietat, no fa cap esforç per merèixer 
els seus favors ni per superar-se constantment a la recerca 
permanent de la perfecció, cosa que sí que fa l’amant cortès.   
Andreu el Capellà estipula, doncs, que la relació de fin’amors no 
existeix entre persones casades: “Si dos amants s’uneixen en 
matrimoni, l’amor desapareix brutalment”. Cal dir que aquest 
concepte va ser contestat per altres escriptors, particularment de la 
zona de llengua d’oïl (francès), com Chrétien de Troyes que, a Erec i 
Enide (c. 1160), fa una apologia de la felicitat matrimonial i proposa 
un model per a una moral pràctica fent compatible l’amor, el 
matrimoni i la cavalleria, d’acord amb els preceptes de l’Església. 

  Fin’amors és la nomenclatura medieval, mentre que el terme amor 
cortès s’ha popularitzat d’ençà els estudis del s. XIX (Gaston Paris 
1883), tot i que va ser utilitzat, un cop, pel trobador Peire 
d’Alvernha: cortez amors. 

 

[Anita Guerreau-Jalabert (Amor i cavalleria: un ideal social).-] 

 

 La Fin’amors és sobretot una relació triada lliurement i 
lliurement consentida, que es basa exclusivament en una adhesió 
voluntària, un acord mutu de parella;   acord que va acompanyat de 
la submissió deliberada de l’amant a la seua midons. I aquesta 
inversió en la relació entre home i dona no es presenta pas com una 
degradació,   com feien els escriptors misògins en referir, p.e., amb 
malvada complaença la història de Filis i Aristòtil.   Tot el contrari, 
es presenta com el segell del valor i de la perfecció cavallerescos. 

 Sense excloure la relació sexual, els trobadors atorguen a 
l’amor aspectes que han induït a molts comentaristes a considerar-lo 
platònic. Aquesta calculada  i ambígüa aparença, que el pensament 
medieval defineix com a espiritual, és bàsica com indica la mateixa 
denominació de fin’amors: ‘fina’ equival a pur, autèntic, perfecte, 
adjectius que en la societat cristiana qualifiquen l’amor a Déu.   
L’assimilació entre les dos formes de l’amor (l’humà i el diví) és 
igualment perceptible en l’associació sistemàtica de la fin’amors amb 
el cor. Perquè remet a la teologia de sant Agustí que va conferir al 
cor un valor espiritual i el va convertir en el lloc on el ser humà rep i 
percep l’amor de Déu;   i és allí, al cor, on se situa l’origen d’un 
concepte de l’amor que avui en dia ens sembla d’allò més “natural”, 
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però que en aquella època era una novetat absoluta. Encara que és 
un concepte elaborat pels grups dominants laics, és d’un gran 
interès històric perquè presenta un punt de vista distint al discurs de 
l’Església i del clero que és el que s’ha transmès d’una forma més 
rotunda i continuada. 

   El model construït per la literatura cortès pren distància 
respecte al model de referència establert per l’Església i 
perfectament conegut per tothom. L’Església associa l’amor 
espiritual al celibat i a la continència, i el situa en un registre positiu, 
diví, però també referit a la ‘bona amor’ que ha de regnar entre el rei 
i els seus vassalls.   En canvi presenta l’amor carnal com a devaluat 
per ser diabòlic i s’associa a l’exercici de la sexualitat. De manera 
secundària, l’Església atribueix una valença positiva al matrimoni 
cristià com a exercici regulat i enquadrat en una sexualitat destinada 
exclusivament a la procreació.  

   Aquest esquema es veu profundament subvertit per la 
fin’amors que exalça l’amor lliurement escollit, fora del matrimoni 
imposat, que té com a objectiu aconseguir el desitjat plaer sexual i 
sense cap afany de procreació; a més, celebra la bellesa dels cossos, 
en particular el de la dama, i exalta un tipus de fornici que es 
presenta com a espiritual i com a imatge de perfecció social i moral. 
Per tant, la fin’amors constitueix un model de relacions socials que 
reorganitza en profunditat les relacions entre esperit i carn que 
havia fixat el cristianisme imperant. La fin’amors posa en tela de 
judici el dispositiu cristià ortodox, i defineix una essència de 
l’aristocràcia laica front a l’Església, alhora que constitueix un 
instrument ideològic d’ordenació interna de les relacions socials. La 
fin’amors s’oposa a la definició eclesiàstica del matrimoni. 

   I en topant amb l’Església la reacció d’aquesta fou brutal i va 
organitzar la croada contra els càtars amb la finalitat d’exterminar 
no pas una heretgia religiosa (era l’excusa) ans una civilització nova 
que apuntava cap a formes més lliures i equitatives dels rols sexuals. 

 

 Clar que la fin’amors ha rebut interpretacions de tot pelatge.   
Ja vam comentar com l’historiador francès George Duby 
considerava la fin’amors com un joc d’homes, un joc educatiu per la 
formació de joves cavallers amb finalitats en última in stància 
polítiques. [És possible que en l’opinió de Duby pesi excessivament 
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l’elaboració que la societat patriarcal europea ha fet al llarg dels 
segles, i particularment amb el Romanticisme, d’aquell amor 
trobadoresc: l’amor romàntic sí que és potser molt masculí]. En 
canvi Simone Weil entén la fin’amors com una cultura fundada en la 
inspiració poètica i en la llibertat d’esperit. Malgrat tot, la 
investigadora del CNRS Jacqueline Guerreau-Jalabert segueix 
donant crèdit a Duby i ha arribat a afirmar que “la fin’amors és en 
primer lloc cosa d’homes; altrament són escasses les escriptores amb 
identitat reconeguda, i el seu punt de vista no sembla realment 
original”. És cert que reconeix que els mecanismes d’aquest esperit 
cortès “a nosaltres ens resulta difícil de desentranyar” perquè 
respon “a una determinada manera de percepció del món que ja no 
té absolutament res a veure amb el nostre”. 

  

   Bé, de fet es coneixen fins a 20 trobairitz occitanes i altres 
tantes “trouvères” franceses. Sovint intervenien en els debats amb 
trobadors masculins, i el català Amanieu de Sescars al seu 
Ensenhament de la donsela cap a 1295diu que les trobairitz escriuen 
“jochs partits” de gran nivell intel·lectual.  

  Malauradament no queda mes que una sola cançó de trobairitz 
amb la seua notació musical: A chantar m’er de so que no volria 
atribuïda a la comtessa de Dia (c. 1140-1175), de la qual no en sabem 
res més que les tres línies que relaten la seua “Vida”:   

De trobairitz, però, ens parlarà amb més propietat la cantatriu Lídia 
Pujol, a qui tinc el gust de presentar-vos.   Conec a la Lídia des de fa 
una bona pila d’anys, almenys des de l’estiu de 2002 quan la vaig 
veure al Teatre de Badalona fent un espectacle esbojarradíssim 
acompanyada de san germana Roser, també actriu, pallassa i 
cantant, i d’una cabra que anava pegant bots dalt de l’escenari. 
L’espectacle es deia Boulevard del Crim, amb dramatúrgia de Sergi 
Belbel, i posaven veu i música als populars poemes de Jacques 
Prévert que enfilaven en una acció dramàtica plena d’humorades. 
D’entre la seva vasta i calidoscòpica activitat artística, voldria 
destacar dos espectacles memorables: Els amants de Lilith estrenat el 
2007 que convertia un recital en un espectacle farcit de teatralitat on, 
a partir de la copiosa tradició popular, presentava un enfilall de 
romanços a l’entorn de la dona, l’amor i la mort: La filla del rei, El 
testament d’Amèlia, Mariner bon mariner, La mort i la donzella, entre 
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d’altres, que anaven traçant un fil argumental per explicar el que 
sovint s’amaga: l’incest, el rapte, l’agressió sexual, els racons foscos 
de l’esperit humà. L’altre espectacle memorable ha estat girant 
durant tot l’any passat els espais més imponents de la història de 
Catalunya: jo el vaig veure a Súria, però després ha estat als marcs 
incomparables del monestir de Sant Pere de Rodes, al capdamunt 
del Cap de Creus, als monestirs de Poblet i Santes Creus, a la 
Cartoixa de Scala Dei, a la Seu Vella de Lleida o a Santa Maria del 
Mar de Barcelona... Em refereixo a Cerimònia de la llum, un 
recorregut musical i escènic pels que foren els camins d’irradiació de 
la cultura a la Catalunya medieval i que avui constitueixen fites del 
seu patrimoni historicoartístic, i on encvadellava el Llibre Vermell de 
Montserrat, obra mestra de la polifonia medieval catalana, amb les 
sonoritats de cançons de bressol de la tradició sefardita, napolitana, 
grega o àrab, filtrades en l’alambí del seu art poderós i captivador. 
Un cant a la llum com a creadora de vida que de segur tornarà a 
refulgir en el seu darrer projecte LAIS D’AMOR, que ja ha començat 
a caminar i del que avui ens en farà un tast. Perquè LAIS D’AMOR 
és un debat artístic a l’entorn de l’Amor a partir d’aquest patrimoni 
trobadoresc que estem estudiant, cosa que demostra la rabiüda 
actualitat d’aquest esperit que van crear les corts occitanes entre els 
segles XII i XIII. 

 

Francesc Massip Bonet és doctor en Història de l’Art (1986) i en Filologia 
Catalana (1999), professor d’Història del Teatre a la Universitat Rovira i 
Virgili i a l’Institut del Teatre, on dirigeix el Departament de Teoria i 
Història de l’Espectacle. És President de la Société Internationale pour 
l’Étude du Théâtre Médiéval. 
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VÍDEOS 

Lídia Pujol al festival de música Vall de Camprodon: 

http://youtu.be/ywvPjaBE724  
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