Lluís Icard: Les incògnites
sobre la persona de
l’Icard que va ser poeta
Jordi Guasch Gómez.

Torredembarra, primera setmana de confinament, març 2020. Revisat el
4 de setembre de 2020, diada de Santa Rosalia.

A

pesar de la seva breu producció i a no tenir una biografia concisa, Lluís
Icard és considerat com un important poeta català de l’edat mitjana. Es
creu que va viure a cavall dels segles XIV i XV i fa anys que els estudiosos
de la literatura catalana intenten treure l’entrellat d’aquest escriptor baix
medieval. Tant de la seva poesia, com de la seva biografia.
El que no estava clar era si hi havia alguna relació entre aquest prohom
i el llinatge dels senyors de Torredembarra, un fet que ara se sap que sí.

L’origen.

P

ere d’Icard va ser la pedra angular on es va sustentar un llinatge la
importància del qual creix a mesura que s’estudien els seus membres.
Nascut cap a l’any 1338, va tenir una vida llarga i prolífica. Va viure més de
85 anys, una edat a la que molt pocs arribaven en aquell temps, va casar-se
dues vegades, va tenir un mínim d’11 fills i filles i va acumular un important
patrimoni, on destaca el senyoriu de Torredembarra.
L’origen dels Icard, però, s’ha de buscar en la vila de Falset i els comtat
de Prades i baronia d’Entença. És segur que formaven part de la cort comtal
de l’infant Pere –fill del rei Jaume II el Just–, un dels homes més influents
de l’època, i que gaudiren de la màxima confiança del comte de Prades
i els seus successors. Pere d’Icard va arribar-ne a ser col·lector general i
procurador. S’ha de tenir present que es tractava d’un dels territoris més
pròspers del Principat atès que durant aquest període s’hi van localitzar i
explotar mines de plata. Un fet, que podria explicar el ràpid ascens social i
econòmic de Pere d’Icard i el seu llinatge.
25

Recull de Treballs · 20 (2020)

El cançoner Vega-Aguiló.

D

es que en el segle XIX, en temps de la Renaixença, es va començar
a estudiar la història de la literatura catalana d’una manera més
acadèmica, l’interès per la poesia de Lluís Icard ha anat en augment.

La seva obra s’inclou en el manuscrit conegut com el Cançoner VegaAguiló, que es conserva en dos volums a la Biblioteca de Catalunya. Està
datat entre els anys 1420 i 1430 i constitueix el recull més important i
extens de la poesia catalana anterior a Ausiàs March, per una banda, i un
compendi únic de l’obra de poetes catalans de la segona meitat del segle
XIV i primer quart del XV, per l’altra.
D’Icard se’n conserven tretze composicions poètiques. Això és: onze
composicions líriques, un debat (Cobla trames’a·n a Regedelh per en Luis
Ycart) i un extens poema narratiu en noves rimades (Consolació o Avis
d’Amor). Sembla ser que en el manuscrit hi constaven més composicions
d’Icard, però el plec es va malmetre i no ha arribat fins els nostres dies.

Al llarg del temps, a partir de les poques dades que apareixen en el
Vega-Aguiló i contextualitzant-les amb d’altres obtingudes en diferents
arxius, han intentat dotar d’una biografia a Lluís Icard autors tan rellevants
com Jaume Massó Torrents (1863-1943), Jordi Rubió Balaguer (18871982), Martí de Riquer Morera (1914-2013) o Joaquim Molas Batllori
(1930-2015), qui li dedicà la seva tesi doctoral l’any 1958. Més recentment,
s’hi ha interessat Giuseppe Tavani (1924-2019), Anna Alberni Jordà (n.
1972), Lluís Cabré Ollé (n. 1959) o Jaume Torró Torrent (n. 1960).

Un poeta, diverses possibles identitats, un llinatge.

L

’any 1932, en la seva obra Repertori de l'antiga literatura catalana,
Massó va vincular-lo amb Guillem Icard, que vivia a Girona i especulà
que fos d’aquesta ciutat.

Per la seva banda, a finals de la dècada de 1940, Rubió el va vincular
amb un donzell habitant a Lleida, anomenat Lluís Icard i de Subirats. Un
supòsit que va ser acceptat majoritàriament a pesar que Molas notà una
certa dissonància entre la datació de l’obra, tal i com la va considerar Riquer,
i les dades biogràfiques localitzades.
Per últim, els anys 2010 i 2014, Torró el vinculà amb un batxiller de
Barcelona, que seria un suposat fill del senyor de Torredembarra, Pere d’Icard.
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Pàgina del cançoner on es pot apreciar l’autoria d’un poema de «Luís Ycart».
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Sigui com sigui, les tres hipòtesis sobre la identitat del poeta el
vinculen amb el primer baró de Torredembarra, Pere d’Icard, tal i com es
pot comprovar en el fons de la Família Desvalls (Arxiu dels Marquesos
d’Alfarràs (AMA)) que se serva en l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Lluís Icard, gironí.

E

l Guillem Icard gironí, apareix citat en la composició poètica de
Francesc de la Via coneguda com a Lo Procés de la senyora de Valor
contra Bertran Tudela(1406) i que es troba en l’esmentat cançoner, que és on
el documentà Massó i li atribueix la paternitat de Lluís Icard. S’ha de dir
que en el propi poema de la Via s’afirma que era natural de Falset.
Ara se sap que Guillem era fill de Pere d’Icard i la seva primera esposa
Guillemona. Era doctor en decrets i va ser nomenat jutge ordinari de Girona
per Martí I l’Humà, l’any 1405. Es va casar amb Eufrasina i tingué una filla
del mateix nom, que es casà amb Joan Soler i amb Bernat d’Olzinelles, en
segones núpcies.
L’any 1395, quan era batxiller, va rebre 8.000 sous del seu pare pels drets
que li corresponien de la legítima paterna i materna.

L’any 1402 es trobava a la ciutat de València, convalescent d’una
malaltia, i reconegué haver rebut de part del seu pare, a través del seu germà
Ramon, 390 florins d’or per aliments i les vitualles necessàries durant la
convalescència. També li van ser entregats els llibres següents: «Decret»,
«Decretals», «Sisè», «Clementines», «Volum», «Codi», «Ignoscent», «Suma de
Gotfré», «Qüestions de Brixiench» i uns «Usatges».

Va morir a Girona l’any 1415, motiu pel qual no apareix en els testaments
del seu pare, datats els anys 1416 i 1422. A partir d’aquestes informacions,
es pot assegurar taxativament que no existí un Lluís Icard gironí.

Lluís Icard, lleidatà.

L

luís Icard i de Subirats era fill de Pere Icard, fill del senyor de
Torredembarra i de la seva primera muller Guillemona, i net de Pere
d’Icard. El seu pare era doctor en lleis i es va casar amb Joana de Subirats
abans de l’any 1394, fet que ens fa pensar que Lluís devia néixer entre finals
del segle XIV i inicis del XV. En aquella data de 1394, Pere Icard, ciutadà
de Lleida, va rebre 36.000 sous per part del seu pare, atès que els hi havia
promès en els capítols matrimonials.
28

Jordi Guasch Gómez

A Lluís, se li coneixen un mínim de dos germans: Beatriu, que es casà
l’any 1417 amb Ramon de Carcassona, senyor d’Almenar; i Miquel, que
l’any 1433 reclamà el dret al nom, les armes i l'herència dels de Subirats
quan Lluís va ser bandejat i incapacitat.
Els registres de la cancelleria reial donen testimoni de Lluís Icard,
ciutadà de Lleida, que hauria estat adobat a cavaller entre 1429 i 1430 (el
1429 se l'esmenta com a donzell, i el 1430 com a mossèn). Estigué casat
amb Blanquina i tingueren com a mínim sis fills Joan, Orfresina, Elionor,
Margarida, Pere i Joana.
Se sap que es va oferir per participar en l'armada contra Castella que
el rei preparava l'any 1429, essent encara «domicellus» i, amb motiu de
certes bandositats i lluites locals entre Icard i el donzell Felip Claver,
ocorregudes l'any 1430, en què la reina els imposà una treva de nou mesos,
ja se l’anomena «milites».
L’any 1432, el rei va intervenir com a àrbitre en el compromís de pau i
treva signat entre ambdós individus, on Icard torna a ser anomenat mossèn,
que era el tracte donat als cavallers.
Segurament, estava dins de l’òrbita dels Santcliment, senyors d’Alcarràs
i una de les famílies nobles més importants de la ciutat de Lleida, i prengué
part a favor seu en la disputa que aquest llinatge mantenia amb les elits
eclesiàstiques i civils de la ciutat.
El desembre de 1432, era assassinat Berenguer de Barutell, ardiaca
major de Lleida i tutor de les filles del comte d’Urgell ( Jaume el Dissortat).
Sembla ser que en poc temps havia de ser designat com a bisbe d’Urgell. El
motiu del crim va ser un plet per la propietat d’unes terres entre Raimat i
Montagut, que un Santcliment havia cedit als canonges.
L’atac va ser perpetrat en el camí de Lleida a Sarroca, on l’ardiaca va
ser víctima d’una emboscada i se li van assestar set punyalades mortals. Hi
participà Francesc de Santcliment i altres homes de la seva companyia. Se
sap que els assassins van fugir a l’Aragó i la reina va haver de demanar a la
justícia d’aquell regne que facilités la captura dels culpables.
Dos significats cavallers van ser acusats de l'assassinat: Tomàs
de Santcliment, senyor d’Alcarràs, i Lluís Icard. Possiblement, foren
considerats autors intel·lectuals del crim i empresonats.
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L’any 1433, la reina establí que Lluís Icard fos bandejat i incapacitat
legalment, amb la qual cosa la major part dels seus béns passaren a la
corona, i adjudicà la tutoria dels quatre fills que en aquell moment tenia
-tots menors d'edat- a l'àvia, Joana de Subirats. Una de les exempcions va
ser la casa on vivia atès que Joana tenia l’usdefruit.
En aquest document, i en algun altre, apareix anomenat com a Lluís de
Subirats, àlies Icard. Això és perquè una clàusula del testament de l'avi matern
Joan de Subirats ho exigia per poder heretar. Un fet força comú a l’època.

L’any 1439, apareix juntament amb els seus pares, Pere i Joana, en
la promesa que signaren a Melcior d’Icard, senyor de Torredembarra i
Vespella, amb qui pledejaren per recuperar el dot que Pere pagà a la seva
neboda, Eufrasina, filla de Guillem Icard, amb motiu del seu casament amb
Joan Soler. Eren 7.000 sous jaquesos.

Icard visqué al barri de Sant Andreu o el Romeu de Lleida. Aquest
barri anava des del carrer del Romeu –actualment dels Cavallers– fins a la
Paeria, al peu del barri de la Universitat. El Romeu era l’antic barri cristià o
mossàrab de la Lleida musulmana i s’hi trobava la jueria. No obstant això, a
la part alta és on habitaven els membres de la petita noblesa de la ciutat, els
escrivans i advocats, notaris i juristes, i també els grans menestrals.
La casa de «mossèn Icard» era ben reconeguda, com ho certifica la
declaració que va fer Benet Gonsalbis, sobre una brega entre estudiants i
oficials reials, l’any 1483.

Encara que no es coneix la data de la seva mort, Lluís Icard va ser
enterrat en un vas dins de l’església de Sant Andreu de Lleida, situada al
carrer dels Cavallers. Se sap perquè, l’any 1469, la seva filla Joana, casada
amb Tomàs de Boixadors, senyor d’Alfarràs, va indicar en el seu testament
que, en cas de morir abans que el seu espòs, volia ser-hi enterrada. Aquesta
església va ser destruïda per una gran explosió durant el setge de l’any 1707.
En el moment de fer el testament de la filla, encara estava viva la seva
muller Blanquina.

Lluís Icard, barceloní.

D

avant dels dubtes raonables expressats per Molas, l’any 2010, Jaume
Torró ha donat a conèixer un altre possible candidat a ser el poeta. Un
Lluís Icard, habitant de Barcelona, que morí l’any 1429.
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L’any 2014, Torró en va aportar més notícies en un segon treball.
Si bé la seva hipòtesi se sustenta en algunes dades que ja es coneixien,
n’aporta de noves per esbossar la vida de qui creu que és fill de Pere d’Icard
i Francesca de Basqueran, la seva segona muller.
Encara que la interessant aportació se sustenta en una conclusió que com
es veurà és desencertada, cap dels fills del primer baró de Torredembarra va
anomenar-se Lluís, no es pot dubtar de la realitat d’aquest personatge i de
l’interès que té per aprofundir en una biografia precisa del poeta.
Pere d’Icard aconseguí ben casar a la majoria dels seus fills. Un d’ells va
ser Manuel d’Icard que s’esposà amb la filla del Batlle General de Catalunya
entre els anys 1416 i 1430, Pere Basset. Basset, advocat reial, era també un
bon escriptor i bibliòfil.
A part de senyor de Torredembarra, des de l’any 1423, Manuel d’Icard
figura també com a lloctinent del batlle general de Catalunya. 90 anys
després, aquesta institució va ser patrimoni de la família Icard durant
gairebé un segle, entre el 1517 i el 1603.
Se sap que durant la batllia de Pere Basset un Lluís Icard, donzell,
constà com a jurista del batlle general. És molt plausible que aquest jurista
estigui vinculat amb la nissaga, perquè són de sobres conegudes les xarxes
clientelars que existien a redós d’aquestes dignitats.
En aquesta primera aportació de Torró, se’l documenta per la venda de
dos violaris amb sengles llibres de lleis com a garantia de les rendes davant
de Francesc Ferrer, notari i jutge de l’audiència. El primer violari fou venut
el dia 4 de gener de 1426, i redimit i cancel·lat el 3 de setembre de 1429.
El comprador del segon violari fou Pere Suau, notari de Barcelona i antic
secretari de la reina Margarida de Prades. Al llarg de dos manuals de Francesc
Ferrer, es documenta aquest Lluís Icard, «domicellus, bacallarius utriusque iuris,
habitator Barchinone», del 10 d’agost de 1425 fins al 31 d’octubre de 1429.
El 4 de novembre de 1429, Miquel Sanglada, llicenciat en lleis, dona fe
que els marmessors testamentaris de Lluís Icard li han restituït tres llibres
«quos ipse in eius ultimo testamento michi tradi et restitui mandavit ilico morte
sua sequta». En un document del 28 de maig de 1428 registrat en el segon
manual, Lluís Icard consta com a testimoni al costat de Joan Icard, donzell,
germà seu.
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En la segona aproximació a la figura del poeta, de l’any 2014, Torró fa
dues contribucions més a la biografia de Lluís Icard jurista. Documenta la
seva residència a Barcelona durant l’any 1423 i en un document notarial
signat a Tarragona el juliol de 1424, el situa com a resident a Tortosa.

Per últim al suara esmentat, en una carta signada per la reina Maria de
Castella, muller d’Alfons el Magnànim, s’encomanà a Pere d’Icard perquè
acudís a les Corts de l’any 1421 acompanyat de fills i nets. Per una banda,
consta que hi assistí Manuel d’Icard i, per l’altra «En P[ere] Icard, En Johan
Icard maior, En Johan Icard menor, En Luys Icard», apareixen conjuntament
en la cèdula presentada pel comte Joan Ramon Folc de Cardona. És l’únic
document coetani que s’ha localitzat on apareixen junts Lluís i Joan Icard.

Per Torró, aquest document és vist com a decisiu per vincular el
barceloní Lluís Icard i el seu germà Joan amb Pere d’Icard. Encara
que gairebé segur que existia aquest vincle, els supòsits que dona són
excessivament circumstancials i no es poden considerar concloents. A més,
com ja s’ha comentat, erra a l’identificar-lo amb un fill del primer baró de
Torredembarra.

Recapitulació.

N

omés si es traça una correcta genealogia de la nissaga -s’ha de ser
conscient que encara hi ha algunes línies gens o poc estudiades- i
s’enllaça amb les dades fins ara recopilades es pot perseverar en l’obstinació
d’identificar correctament el Lluís Icard poeta.

Com s’ha dit, Pere d’Icard tingué un mínim d’onze fills de dos
matrimonis i un número de nets que àmpliament superava la vintena.
Tenint en compte, només els descendents masculins, no consta que cap
dels seus fills es digués Joan o Lluís i, entre els nets documentats, només un
d’ells s’anomenà Lluís: el Lluís Icard lleidatà.
En canvi, de nets anomenats Joan se n’hi coneixen quatre: un fill de
Ramon Icard, el fill gran de Pere d’Icard i ciutadà de Tortosa; un de Guerau
Icard, el fill gran de la seva segona muller, Francesca de Basqueran, que morí
a Sardenya el 1415; un del seu hereu universal i senyor de Torredembarra,
Manuel d’Icard; i un altre de Melcior d’Icard. Els dos darrers també eren
fills de la segona esposa.
32

En aquest sentit, és interessant tenir
present l’enorme diferència d’edat que
devia existir entre el primer i el darrer dels
fills de Pere d’Icard. Un fet que també és
extrapolable als nets. Malauradament, es
desconeixen les dates de naixement de la
majoria, però sí se sap que Manuel d’Icard
va néixer cap a l’any 1396, fet que indica
que Pere d’Icard tenia uns 58 anys quan
el seu hereu va veure les primeres llums.
Especulant que el primer fill el tingués amb
25 anys, possiblement fos pare més jove, és
una diferència de més de 30 anys.
En les Corts de 1421, és possible que
l’octogenari Pere d’Icard anés acompanyat
pels seus nets: els Joan fills de Ramon i
Guerau Icard i el Lluís de Lleida. D’entrada
s’han de descartar els Joan fills de Manuel
i Melcior d’Icard, perquè devien ser massa
petits. D’haver nascut, tenien menys de 5
anys.

I és que encara que s’ha de dir que,
normalment, en els textos antics s’utilitza
la distinció entre “major i menor de dies”
per diferenciar a pares de fills, tampoc
és infreqüent veure-ho d’altres vincles
familiars –avis i nets–. En aquest cas seria
entre cosins, que compartien el mateix nom
i tenien unes edats prou distanciades.
En quant a Lluís, com que es té de cert
que el Lluís Icard de Lleida i el de Barcelona
són persones diferents i aquest darrer tenia
un germà que es deia Joan, també podria
ser que qui acompanyés l’avi fos un fill no
documentat -encara- de Ramon Icard o
Guerau Icard.

En aquest arbre només s’ha tingut en compte la línia
masculina del llinatge.
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De fet, per les aportacions de Torró, sembla que el més lògic seria
vincular-lo amb Ramon Icard, ciutadà de Tortosa. I és que a Joan Icard de
Luna, fill de Guerau, el donzell establert a Vila-rodona esmentat per Torró,
se li coneixen dues germanes, Isabel i Elisenda, però cap germà.
Encara que més remota, existeix una última possibilitat sobre la identitat
del jurista Lluís Icard. Aquesta és que fos un besnet de Pere d’Icard, net de
Ramon i fill de Joan, de qui està documentat que tenia un fill de nom Joan.
Ajustant molt les cronologies es podria haver produït.
Això s’ajustaria més a la descripció dels qui acompanyaven a Pere a les
Corts. Serien el seu net Joan i els fills d’aquest, Joan i Lluís.

El poeta.

S

ón poques les dades que es poden desprendre del Cançoner Vega-Aguiló
relatives al poeta. Una d’elles és que Icard va gaudir d’un cert prestigi
a l’època, com ho justifica el fet que la seva obra aparegui en el cançoner.
A més, sembla que era una de les més extenses. També, que participà als
Jocs Florals de Tolosa, amb la composició que es coneix com «No cresi pas
que·l mon se cort ne·s mis». Es desconeix si va ser premiat, atès que falta
l’encapçalament del poema i els dos versos primers.
A partir de les senyals «Castelhs d’onor» i «L’onor del món» hom creu
que escrigué a la reina Margarida de Prades i que la referència «pros reyna
regnant en Aragó» estaria vinculada amb la reina Maria de Castella.

Essent com eren vassalls dels comtes de Prades, no és d’estranyar que
un Icard cantés a la reina Margarida de Prades (1388-1429). I més si es té
en compte que enviudà al cap d’un any –jove i bonica– de Marti l’Humà,
mort el mes de maig de 1410. Als seus versos esmenta la fama de la «reyna
de prets», i lloa «la flor del mon elesta» i una «joyosa flor de lir» que semblen
una al·lusió a la flor de lis de les armes dels Prades, que també utilitzà la
reina Margarida. De fet, és en aquesta època quan sembla que els Icard
s’introduïren en la cort reial i iniciaren el seu ascens social.
Maria de Castella (1401-1458) va convertir-se en reina l’any 1416.
Com s’ha explicat va convocar Corts l’any 1421, on assistiren els Icard.
Per aquestes ressenyes els estudiosos han confluït a datar la producció
literària continguda en el Vega-Aguiló envers els anys 1415-1420, un cop
s’ha descartat per inversemblant la hipòtesi plantejada per Riquer a partir
34

Codex Manesse Der Schenke von Limburg.
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del poema «Ne Pau, ne Pau», que situava la composició com escrita a finals
del segle XIV a l’identificar aquesta Pau amb una cortesana de Violant de
Bar, reina fins a l’any 1396.
Això, indica que el naixement del poeta s’ha de situar a finals del segle
XIV. Fet que és compatible amb la biografia dels dos Lluís Icard, tant el
lleidatà com el barceloní.

Els poemes

T

ot i que ja han estat publicats en la seva totalitat, el present treball és
una bona ocasió per donar a conèixer l’obra d’aquest poeta entre els
lectors de Torredembarra.

I

III

II

9 Angel perfeyt, grat vos fauch amb honor
10 com suy ten rich d’eytals dos beretats,
11 car suy servens de vos, e ben amatz,
12 que presi mays que tot’alt[r]a ricor.

1 Ab tal enginy me ferich d’un encontra
2 Amor l’autrir, cant m’ensenya la porta
3 del rich castelh, qui·ls fis amans aporta
4 a son voler e·ls trau d’aquelh encontra
5 con los fay richs donan los bona smena,
6 com han servit lonch temps cells qui·ls apagua
7 d’amoros foch e·ls garex de la plagua;
8 e dels trebalhs vey que·ls fa bon’esmena.
1 Belha ses par, en pretz e laus s’abonda
2 Joys e Valors, e ’n vos fan resedença,
3 e Virtutz grans ab belha continença,
4 tan que del mon etz la plus jausionda.
5 A vos suplich, humils, ab testa clina,
6 merce querin me vulhats enrequir
7 de vostra amor, joyosa flor de lir,
8 e·m detz leser d’amar vos, ez asina.

9 Senyora pros, vos etz la medicina
10 dels meus affanys, qui·m fan lo cor pertir:
11 mos gays desirs, no·m lexets plus languir,
12 car per tostemps vulh fer vostra doctrina.
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1 De novelh joy e de novelh’amor
2 es lo meu cor a totes partz ornat[z],
3 e faytz ho vos, nauta flor de beutat[s],
4 que m’havetz pres per novelh servidor.
5 Donchs novelh xant vulh de mi proceescha,
6 on vostres laus altamen espandescha,
7 car fin’Amors, que us vol del tot servir,
8 m’o va dizen, ez yeu, que u vulh complir.

IV

1 Eras quant vey dels brots tombar la flor,
2 la flor pel frug, que naix ab manta fulha,
3 ffulha del ram, e pels camps l’erba brulha,
4 brulha ’nyssi, d’on nays dins en mon cor
5 us fis volers qui tots vicis ne bota
6 e·m fay star gay e d’amoros gest,
7 e·m tol affans, e tot joy me revest
8 d’engeny e d’art ab conaxença tota.
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9 Tota beutat met dins en lo meu test,
10 test plen d’amor qu’en autra re no pensa;
11 pença coral tench per luy ses deffença;
12 deffença pas no vulh, pus m’a conquest
13 per fin aman de la valen que·s troba
14 lay d’orien fins en lo solelh post,
15 que res non falh al sieu cors ben compost,
16 car ses affayt es belha ’b tota roba.
17 Roba d’onor me·n vest ab son acost;
18 acost de liey tot’aut[r]a creix de fama;
19 ffama pel mon c’espan que tuyt enflama;
20 enflama tost son renom de gran cost.
21 Car de tots ayps te joyos cossistoris;
22 reyna de prets li dison per tot loch
23 li gran e·l pauch, enqueras li badoch;
24 tan los encen d’amor qui·ls es notoris.

25 Notoris m’es que, d’aquelh temps d’Anoch,
26 Enochs le velhs, no[·s] viu plus gentil cara;
27 cara de preu qui·ls trists de gaug empara;
28 empare·ls ferm ab laç d’amoros foch;
29 si que no·l say en sa nobla persona,
30 neta com l’aur, lunha re qui li manch,
31 mas qu’inmortal fos son cors de tal sanch
32 e que del mon portas ceptra y corona.

33 Corona port de ceura m’en l’aut banch;
34 banch sobre tots los amadors del segle;
35 setgl’e rictats no preu tant com un regla;
36 recgla mos cors e dins amors lo tanch.
37 Quan pens qu’yeu am la flor del mon elesta,
38 mon cor e·ls senys crexon en pompa gran,
39 car Dieus la fech apres de sant Johan
40 la plus saubens que·s despulh ne que·s vesta.
41 Castelhs d’onor, de vos feran tuyt gesta,
42 libres de laus li gay e·l fin ayman,
43 car chascus ditz qu’ama la mays presan
44 e vos etz caps: donchs per vos fan la festa.

V

1 Fraires molt cars, maravil me de vos
2 com lo vental portatz enant per vila,
3 ventan la proz on tots bos ayps s’afila
4 ab naut capteny ez amb belhas faysos;
5 per qu’yeu vos prech si be crey plus merescha
6 selha per cuy vos repren cesta cobla,
7 que d’ara ’nan vos no fassats tal trescha,
8 car si u fasets renoms mals en vos dobla.

VI

1 Ne Pau, Ne Pau, tant desir vostra pau
2 com d’autre haver tot ço que se·n poria,
3 car tant havetz sus totes milhoria,
4 que ’b les que vey no·m sove d’aver pau.
5 Per que d’uymay, en tota part on sia,
6 arautz vulh ser expandin vostra lau;
7 car tant me plau
8 vostre capteny amoros e susau,
9 que vostra suy tant, que mes no us diria:
10 «Na Pau, n’e pau».

VII

1...
2...
3 no cresi pas que·l mon se cort ne·s mis
4 cors ten adorn ses que lunha falhença
5 no·s pot vesser en sa plasen figura,
6 mas gays comports e graciosos ge[s]tz,
7 e gays semblants perffetament honests,
8 attenden laus de manta creatura.

9 Lausar merex, pus tals virtutz atura
10 en liey, qui ha tants de bos aips conquests,
11 que ssos captenys (axi perexen lests
12 vas les autres com rosiers dins verdura
13 quan ez floritz a sa granda bonesa)
14 sus les milhors li fay pretz conquerer;
15 ez en perlar ez en tot son affer
16 serva dreig l’us que·s tany a gentilesa.
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17 Gentilmen sap la senyora d’autesa
18 gaug e deport amb joya mantener:
19 que liey miran li trist prendon plaser,
20 e fay tornar vilana gen, cortesa,
21 ab bon enginy complitz de cortesia,
22 e malapres, amoros e plasen,
23 e pasuruch ne cosseech ardimen,
24 quex desiran cossegra sa paria.

25 Desirs me pren mays de cent vetz lo dia
26 que les beutatz de la flor excelhen,
27 per mes xanços, pogues dir claramen;
28 mas no·s pot far, quez ab tal maestria
29 la formech Dieu que la clartatz que raya
30 de ley me fay los hulhs falagajar,
31 que no la puch bonamen figurar;
32 donchs, quan la vey la vista se n’ smaya.
33 L’onor del mon, luna resplanden, gaya,
34 cortesa res, valarosa ses par,
35 a vos offrisch me canço per mostrar,
36 dona, que us am d’onest’amor veraya.

37 Vay te·n, chanço, lay on mal dir s’apaya
38 del gay sauber e vulha[s] sopleyar
39 los senhors set que·t vulhen smendar
40 per que·lhs ligens legin tu no·ls desplaya.

VIII

1 Parlar d’amor no pusch si no planhen,
2 pus en dolors e sospirs vol que vischa;
3 car tot quant fau per son exausimen
4 no conech ges quez a liey abelhischa.
5 Servida l’ay e tostemps servire,
6 complen sos mans e tenens sa doctrina
7 e quant me pes que de mi li sove,
8 tan plus me vey lonhatz de s’amor fina.

9 Del jorn ença qu’e ses presos me te
10 sol un momen no·m volch donar asina
11 que la dolor que ley aman me ve,
12 dir li posques, e·l mal qui may no·m fina;
13 e si le·n prech ne·l suy merce clamans,
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14 ab son bel ris, qui·m fay mon cor entendre,
15 pregan me ditz quez yeu com fis amans
16 en liey servir degra mon temps despendre.
17 E soptamens sos cors bels e presans
18 se part de me, que no·m vol plus attendre,
19 ez yeu romanch com folhs ymaginans.
20 Ay las! Per que en amor vuylh entendre
21 cors ten altiu, mas ffranch e valeros?
22 Que ges no·m tany sol de metra ma pensa
23 qu’yeu soc caytius. O que sos vessalhs fos!
24 Quant mays, d’onar cors de tal excelhença!
25 Donchs, que fare? Certas, no·m val raysos,
26 mas, pus li platz, servir l’ay sens offença,
27 disen sos laus e lo Dretz honoros
28 qu’en liey c’espan ab nauta captinença;
29 car yeu partir d’emar ses grans beutatz
30 no podi ges, ne per res no u faria,
31 qu’en aycelh punt que d’elha·m fos lunyats
32 lo mon e mi tot pauch me semblaria.

IX

1 Per que d’uymay la vostra valor tanta,
2 per la qual port de totz plasers lo tast,
3 humilmens prech que no·m lay tot jorn trist;
4 ladonchs veyra fortuna cum s’enanta;
5 aucira·m prest; e mays yeu vos soplich,
6 mos genolhs flechs:
7 can seray sechs,
8 que vos recort de nos, paubre mendre...,
9 a cuy totz bes deffalh en aquest dia;
10 cor en lunh cars
11 yeu, stret, pas,
12 yeu, caytiu, las,
13 vos defalhi, donchs faytz socors
14... me vengua
15 en peradis on joy may se cambia.
16 Mos gays desirs, la vostra senyoria
17 am tal compas
18 ha mes al bas
19 lo meu fort bras,
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20 que ja no puix mos planys compta arrenga,
21 per que ma lengua
22 ya no us dira, so crey, plus bon’aymia.

X

1 Can me sove de la beutat diversa
2 que vey en vos, soffrins, noble ses par,
3 per tot mos cor molt gran dolor conversa,
4 tan suy destretz, belha, per vos amar;
5 d’on crey lo jorn mil vetz, e plus, m’espasme,
6 can vos no puix, pros dona, remirar
7 los vostres hulhs solen me joy donar,
8 dels quals no crey nulhs homs puysa dir

blasme.

9 Dona presans, on grans valors s’alberga
10 mils podets far a vostres voluntats
11 de me, si us play, que l’om fortz de breu verga:
12 tan finamen a vos me suy donatz
13 per far e dir tostemps a vostra guisa
14 los mandaments per vos a mi mandatz
15 e d’espandir les vostras grans beutats,
16 qu’en lo mon par non ha qui be us divisa.
17 Dins en mon cor vos am d’emor ten ferma,
18 despuys que vi vostra donari franch,
19 q’un sol momen lo meu cor no·s refferma
20 vas autr’amor, abans en vos romanch,
21 qui·m podetz far del tot rich o descebre
22 ez yeu no suy poderos que·m desbranch
23 de vos amar, ni crey amedors hanc
24 suffris tans mals desirans joy resebre.
25 E si be·m dulh e suffrir tanta pena,
26 ges no·m desplay ni·n fau senblan en re,
27 car esperan vostra joyosa strena
28 pauchs es le carchs quez aman vos me ve;
29 e si no us platz valer, dona benigna,
30 abans del tot la mort voletz de me;
31 si greus vos es, no us clamare merce,
32 car pendre mort mas no pux tan insigne.

33 Mas quan yeu vey q’Umilitatz arregle
34 vostres cors belh, digna de mot grans laus,
35 creure no pux que de vos tingue recgle
36 de que mos cors visques ses lunch repaus;
37 ans pensi be daretz obediença
38 mot ffranchamen, laysan greus ditgs e braus,
39 als meus fis prechs, quez ab ten ferm prepaus
40 presenteray la vostra benvolença.
41 Mos gais desirs, vostra gran excelhensa
42 ez del meu cor gaug singular e claus;
43 per que us sopley, pus que·m tenets enclaus,
44 hajats de me, si vos play, sovinença.

XI

1 Si be no·m platz xentar canço ne vers,
2 e le jorns clars me son nuych e tenebre,
3 e·m vey del tot lunyat de grans plasers
4 e ple de mals, plus angoxos que febre,
5 ges per ayço la gran beutatz que salh
6 de ley qu’yeu am ab la valor huberta
7 layssar no·m vuelh de dir, e si desfalh
8 un mendra punt, gardan l’amor ten serta
9 quez yeu li port, de grat vulh que·m ponescha.
10 Mon cruselh plany, suspir e gren trebalh,
11 e les dolors que l’esperit sofferta,
12 ses grans bentatz, de cuy prendo miralh
13 tuig fis amans, en soptos joy reverta,
14 can yeu la vey contemplan sa virtutz,
15 sos nobles fayts e valarosa fama,
16 pel gran renom qui per son pretz adutz
17 sus totes mays: donchs, si mon cors se clama
18 per dompna tal, soffrir vulh semblan greuge.

19 Del jorn ença que·m fuy apercebutz
20 del sieu comport, per qui mon cors s’enflama
21 banch puys un pauch, sa bellesa, que lutz
22 plus que del foch no fay l’ancesa flama,
23 salhir no poch de me, ans cascun jorn,
24 s’amor pensan, mil vetz se representa
25 denant mos hulhs, d’on prench joy e sogorn;
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26 e si me·n laix, joya m’es ten absenta
27 que no·m fa gaug tot quant vey en lo segle.
28 Quan mays albir en lo seu cors adorn,
29 ne com Deus l’a aysi fayta plasenta,
30 tan mays e plus me combat e·m contorn
31 per far e dir, ses lunha mal’ententa
32 e de bon grat, ses mandaments e prechs
33 e si midons conech per entresenya
34 qu’en res del mon sia fervols e pechs,
35 no servant just ço que·l platz e m’ensenya,
36 lanç me de si e mete·m dins son carçer.

37 Per qu’yeu la prech no mostre los ulhs sechs
38 a ma tristor, ne·l playa que·m destrenya
39 tan mos greus mals, car sapxa qu’en breu sechs
40 mon cors sera plus qua bestos de lenya;
41 e si li plats valer me dins breu temps,
42 que de sa cort per servidor me culha:
43 despuys de gaug jamay seray exemps,
44 ni sentray dol ni crey de res no dulha:
45 tan pendre gaug remiran son cors noble.
46 Mos gays desirs, del cor e cors ensemps,
47 pot disposar, enaysi com se vulha;
48 per qu’yeu xantan diray a tot extrems
49 la gran valor qu’en ley s’espan e brulha,
50 no partens me de servir son cors noble.

XII

1 Si us am de cor e si desir que fos,
2 dompna valens, de vostr’amor sotsmes,
3 e si desir quant mes va e plus m’es
4 qu’yeu fos vessalhs, presans dona, de vos,
5 no us ne devetz per ço merevelhar,
6 cors franchs, humils, ab virtut sobirana,
7 car yeu suy cert, e mon seny no m’engana,
8 qu’entre les proz qui·s fan pel mon nomnar
9 sus totes mays dey sola vos amar.
10 Amb tal virtut ha volgut Deus crear,
11 senyora proz, lo vostre cors gentil,
12 qu’yeu suy forçatz de pendre tal stil
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13 qu’en amar vos me degua delitar.
14 ez en mos chans vostres laus spandir,
15 si be·m destreny la vostr’amors e·m naffra
16 lo cor e·l cors de dolorosa naffra,
17 tant, que tot jorn lanç mant plant e suspir,
18 Angel, per vos, qu’yeu suy pres de morir.

19 En punt de mort vench tostemps cant m’albir
20 esser privat del vostra belh sgart,
21 car say e lay, on plus remir e guart,
22 al[s] meus hulhs res no·l[s] podon abelhir;
23 mas contemplan a vos, digne d’onor,
24 passi mon temps supportan greu pena,
25 cresen de cert obtenir tal strena,
26 Angel, de vos, qu’yeu am de fin’amor,
27 qu’en breu hauray repaus a ma dolor.
28 Ffayts aspres, durs de vostra gran valor
29 pertir m’an fayt ez esser de vos lunh ;
30 mas fin’Amors, qui lo meu cor tant punch,
31 ha disposat que·l vostra servidor
32 veurets venir denan vos humilmen,
33 senyora proz, ses trespassar lunch terme.
34 Playe us, ladonchs, pus en tant me refferme
35 en vos amar mays ques autre viven,
36 Angel, qu’en mi hagats lo cor soven.
37 [...]
38 los vostres mans ses far negun contrast,
39 e si no u fau, a Deu prey que·m degast
40 l’arma y el cors y els bes soptosament;
41 car yeu de vos suy, en fizel amans,
42 vassalhs caytius, belha senyora mia,
43 que sol un punt mon voler no·s desvia
44 en vos amar, qu’etz dona mot presans:
45 tan es le fochs qui m’art sobrers e grans!

46 Mos gays desirs, fins mort cruzel me lans
47 l’arma del cors suy vostre on que sia
48 per que sopley a vostra senyoria
49 honor ten gran me fessats en cest lans,
50 que, pus no us vey, de me siats membrans.
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XIII

1 Tan quan lo mon d’amar no ’s cautelos
2 ne serva just ayco qu’amors stila,
3 tant plus merex, plus que sos fayts desfila,
4 tombar del joy d’amor ten delitos.
5 Per vos ho dich, lo qual pregui ponescha
6 lo deu d’amor, no donant vos lo dobla
7 del que promet a cel qui be servescha,
8 ne us liure may del mal que vos encobla.

XIV

1 Malauts e greus destretz
2 say, mos amichs, quez etz
3 d’una gran malaltia
4 quez a vos nueyt e dia
5 ffay greumen sospirar,
6 suffrir planys e cridar,
7 no trobans lunch remey;
8 d’on lo vostra cors vey
9 a la mortz quez acosta,
10 car formens s’a desbosta
11 la vostra captinença,
12 segons me conaxença.
13 Car en lo temps passat
14 per la nostr’amistat,
15 qu’entr’ams es ten corals,
16 per motz de cruzels mals
17 que vos, amichs, passavetz,
18 ges no us descapdelhavets
19 de vostre franch donari,
20 ans com a secretari
21 d’Amor, la gran deessa,
22 tostemps ab votz expressa
23 desiats que l’amans,
24 per treballs ez affans
25 que passe per amor,
26 no deu mostrar dolor
27 ni donar entenden
28 que·l seu planh e turmen
29 li fassen haver pena,

30 car sperans l’estrena,
31 e·l do ten magniffich,
32 deu per joyos e rich
33 tener se tant com vischa,
34 ni deu far que·lh salischa
35 l’amor qu’estay enclusa
36...
37 e que saubes morir.
38 Donchs, que pux de vos dir,
39 quez etz en aytal pas
40 que ja lo vostra cas
41 ez a mant hom notoris?
42 E ja fan cossistoris
43 de vos per mans lochs,
44 disen: «Vegats le fochs
45 d’amor, e com l’enflama!,
46 que ten coralmens ama,
47 que·l sen e sentimen
48 han fayt transmudamen
49 en la sua persona.
50 Vegatz com s’abondona
51 e com s’es cambiatz!
52 ja tots vay alterats:
53 no·s mostra celhs qui era;
54 elh es casutz en l’era
55 de tot solas purguada,
56 car no n’es ajudada
57 sa dolor greus e trista,
58 e ja la sua vista
59 de tots punts se trasmuda
60...
61 l’acustumat lenguatge;
62 car si com alegratge
63 en tots lochs demostrave,
64 eres es dins la cava
65 del mot preyon abisme,
66 que mot ni sologisma,
67 ornat ges de color,
68 no·l salh amb la dolçor
69 que salhir d’el solia.
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70 Certes, qui·s vulha sia
71 la dompna per qui passa,
72 sa pietatz l’abrassa:
73 Valors o Grans Virtutz
74 no deu far que perdutz
75 tals homs per lo mon vaya».
76 Ve us, frayres, donchs, la playa
77 que portats descuberta,
78 ffayta com s’es uberta
79 a mants qui no sabien
80 los turments qui us aucien,
81 ses haver medicina,
82 si be vera doctrina
83 d’Amor havetz seguida
84 en tota vostra vida,
85 anans en contramunt
86 ses desrrenglar un punt
87 a ffin’Amor lo recgle!
88 Per que·m puny que us arrecgle,
89 l’amor que us port leyals,
90 per ço que vostres mals
91 prest sanitat obtengua;
92 d’on aconsar la lengua
93 vulh ab cortesa lima.
94 E si en l’ora de prima
95 vos pendretz l’axerop
96 que us dare, segons trop
97 per scrit de poetas,
98 aytals punyents sagetas
99 d’erba fort tuxeguades
100 sabgats que transmudades
101 seran en dolçor granda;
102 y, ayci com Valors manda,
103 vostra proz maestressa,
104 de la ten cruzel pessa
105 en que sots eres mes,
106 so crey, y es tal ma fes,
107 vos fara prest deslliure.
108 Comens, donques, d’escriure
109 per vostra presta cura
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110 ayso que, ses figura,
111 es tot ver a la letra,
112 tant com mos senys penetra
113 ez ha pogut empendre,
114 persaguir e deffendre
115 de fin’Amor l’ampresa;
116 ez en aytal tristesa
117 vos, mot corals amichs,
118 e pels mots dels antichs
119 qu’en medecina traitan
120...
121 quez ereos s’apella,
122 se mostra la querela
123 deval qualh part devalha.
124 Vostra vista, ses falha,
125 que s’es enpregonida,
126 e mays, tot’angroguida
127 ab moviment sobtos,
128 mostra les passios
129 d’ereos ten nompnat
130 ab pols mot retardat,
131 e mays, induresit,
132 qu’e penes es sentit
133 quant hom a vos lo tocha:
134 ayço tot es la brocha
135 d’aquelh tan crusel mal.
136 Y el remey pausen tal,
137 li gran notable phisich,
138 ques autramens a tisich
139 dison que l’om ve prest,
140 beure mandon vin lest,
141 odorant e molt fi,
142 que sia tots ayshi
143 tempratz com se pertany;
144 e mays, que se company
145 ab dones gracioses,
146 belhas, specioses,
147 havents portaments gays;
148 e ab los amichs verays
149 pendre gaug et delit

Jordi Guasch Gómez
150 per mant vergier florit
151 e corrent d’aygua clara;
152 y escoltar, mays encara,
153 esturmens de dolç so,
154 passants manta tanso
155 d’amor ben ordonada;
156 e prest remediada
157 es tals dolors crusels.
158 Mas vós, amichs fizels,
159 tant com mos sens m’o nota,
160 no havets mester la nota
161 ques eres vos ay dita;
162 car si be s’es scrita
163 tocans tot lo mal vostra,
164 no vey ges que·s demostra
165 en res cura perffeta;
166 car vos, amb penssa neta
167 e mot studiosa,
168 en vida graciosa
169 vivits d’ome gentil,
170 servan del tot l’estil
171 que·l philosof tueg donen
172 a celhs qui s’ebondonen
173 morins pel mal d’amor,
174...
175 pensatz vostr’axarcici,
176 servins per vostr’offici
177 tostemps, per amor fina,
178 l’axcelhen pros reyna
179 regnant en Arago;
180 e mays, am gran rayso
181 salh dolç perlar de vos
182 y etz tenguts gracios
183 entre celh qui pratiquen:
184 ayço vey clar presiquen
185 dones d’estat insignes,
186 que del creure son dignes
187 tant com dones del mon,
188 per les grans laus que son
189 en elhas ses masura.

190 E mays: vey que s’atura
191 tostemps e pren delitz
192 vostra cors aflequitz
193 amb amichs vers e clars,
194 scoltans bels sonars,
195 abtes de fin acort;
196 mas ges per ço lo port,
197 que·l vostre mals cobega,
198 un punt no·s rebega
199 ni troba milhoria,
200 ans pren tal senyoria,
201 crexens de jorn en jorn,
202 que si altre sojorn
203 a vos no us administre,
204 ja suy certs que·s registre
205 de vostra mort la carta,
206 volens del tot se parta
207 l’arma del cors en breu.
208 Amichs, jur vos en Deu
209 quez yeu fau manta vetlha
210 en les nitz, jus l’esquelha,
211 per vos donar salut;
212 e trop me dessabut
213 en dits e cartolaris
214 y en provats exemplaris
215 tractan d’aquest misteri,
216 car vos al naut imperi
217 d’Amor, que us fa gran força,
218 etz sostmes tant, que us força
219 perdre l’arbitre franch,
220 l’esperit e la sanch,
221 torbar lo seny e·l cap,
222 aytant que ja no sab
223 quin remey cosseguescha.
224 Y ayço tot jorn reffrescha
225 en me tan cruzel naffra,
226 qui ja del tot me naffre
227 ffins al mieg del meu cor,
228 qui mil vetz lo jorn plor,
229 planyen ab gran ira.
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230 Per que mos senys regire
231 libres en mot gran suma
232 per trayre vos de bruma
233 e de mortal caliga;
234 mos senys me punh que liga
235 d’Ovidi los dits nobles,
236 scrits per celhs qui mobles
237 han lurs enamorades,
238 perque remediades
239 les lurs dolors haguessen
240 e qu’ab sos ginys poguessen
241 axir del compas
242 da leys, que ’b subtil las
243 alscus amans enganen
244 e que tostemps debanen
245 lo ram trobat de fil,
246 ez aysi·n tenen mil
247 torbats en una corda,
248 e lunch temps los recorda
249 dels resabutz plasers,
250 matent los pels carrers
251 que no han desaxida;
252 ez aysi·ls fan lur vida
253 passar, e tot lo temps,
254 am fayts e digs ensemps,
255 d’aur solamen cuberts,
256 e si·ls veyen uberts,
257 son tug ab seny ten dobles
258 que, per mot que fos dobles
259 lo nuus del fort liam,
260 elhs trancarien l’am
261 que ten fort los aferra;
262 mas prech Deu quez ab serra
263 me vegats lo cor fendre,
264 si pusch en res entendre
265 tal fos vostra senyora.
266 Car, certes, crey no ’s fora
267 lo vostre cors sotsmes
268 en loch on se pogues
269 trobar deguna fauta,
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270 ans es, cresi, ten auta
271 e de valor mot plena,
272 si be us fay soffrir pena,
273 ques yeu me tench per dig
274 que tot sieu noble dig
275 pugen en aytal compta,
276 que per mot qu’yeu los compte,
277 sol la tercera part
278 per mon geny e per art
279 jes no u pusch expendir,
280 tan crey dega florir
281 entre les d’auta fama,
282 actesa la gran flama
283 d’amor quez axi us crema.
284 Procedins, donchs, mon thema,
285 e comensada causa,
286 retornans a la pausa
287 dels digs del gran poeta,
288 e que tots ma trameta
289 aydar vos pels cosselhs,
290 quez ha pausats, mot belhs,
291 poch se valra tals obra,
292 car jes semblant menobre
293 no·s pertany en tal casa;
294 y el ditz que la gran brasa
295 d’amor, quant sobrepuga,
296 neus fors o spessa pluga
297 no la pot milhor tolre,
298 e ociositat no colrre,
299 qu’en lo cor fay grans vicis,
300 car tot amans novicis
301 volanters se delita
302 y en als no ’xarsita
303 mas en s’aymia plaure;
304 y aço de luy fay raure
305 mants honorosos fayts;
306 d’on quan dins los agayts
307 sobtils d’amor comuna
308 ez elh, ladonchs engruna,
309 cant es ences en l’escha,
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310 con pora far que·s pescha
311 del ten saboros past,
312 e quan pus jur que·l tast
313 d’aço que·l plats haver,
314 tan mays greu desplaser
315 del tot lo circuexen
316 e si fort li ’nvesexen
317 qu’en elhs ladonchs s’engolfa;
318 e quan vens lo regolfa,
319 ffasens li perdra l’esma,
320 que deves qual meresme,
321 on es ni on se navegua,
322 no sab, ladonchs elh negua
323 de dins l’aygua preyonda,
324 anans calçats per l’onda
325 com folhs mesquins e pechs,
326 ez ha los ulhs tan sechs
327 que pren pel blanx lo negre.
328 Ve us, donchs, que fay cossegra
329 Amors als qu’enbriaga
330 e qual dona la plagua
331 als de cap de son libre:
332 serpent no sap ne vibre
333 ten fort de son veri,
334 com fay a trop mesqui
335 manta dona mot destra,
336 mudans la ma sinestra
337 e falsegans l’esquena,
338 demostrant la carena
339 si·ls pert un pauch de vista,
340 ffasen sa ladonchs trista,
341 e mays, desesperada,
342 disens que prou durada
343 hagen tals oraduras;
344 d’aquestas folrradures
345 dis que tots jorns se vesten,
346 ez al mesqui revestan
347 d’una molt blancha tela,
348 que·ls hulhs ten fort entela
349 que vay com esperdutz,

350 y en la fi n’es adutz
351 al pas de la greu mort;
352 per ço, donques, remort
353 ez ab sos digs mot puny
354 que trestots homs se luny
355 de prosseguir tal joch,
356 qu’en la fi schac per roch
357 cove del tot resebre.
358 Mas no cresats cossebre
359 mos senys per aycest clam,
360 que vos de semblan ram,
361 amichs, portets garlanda;
362 ans pens valor ten granda
363...
364 a liey ques a vos dona
365 eres crusel martiri,
366 que·m pens e, cert, albiri
367 que us fay soffrir greus mals
368 per veyre com lials
369 amantz etz de ley vos.
370 Amichs trop gracios,
371 prech vos mot caramens
372 no us sia desplasens
373 l’affans soffert per elha,
374 pus Virtuts la capdelha
375 y en leys Valors demora;
376 que·ls mals durs que us acora
377 eras ab tant d’anuig,
378 si us tarda, no us deffuig
379 que·s gir en sobregaug;
380 car mantes vets dir aug
381 quez apres de fortuna
382 retorna l’aura bruna
383 e mot susau bonança.
384 Donchs, si amb esforç s’enança
385 vostre cors liey servir,
386 e tots sos mans complir,
387 e que del tot entenda
388 en far complid’esmenda
389 de quant haurets felhit,
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390 e que us fessats vestit
391 eres d’un’eytal norma
392 que·s mudi vostra forma
393 en part cavalharivol,
394 que d’aquest semblan titol
395 Amors vey s’entitule;
396 e si languens circula
397 †vostres† es examina
398 que tota sa doctrina,
399 part posans tot embarch,
400 servetz, portan lo carch
401 mot just de sus lo dors,
402 sepgats que·l vostre cors
403 obtendra ço que vol;
404 e la tristor e dol,
405 que portats divisa,
406 en trop novelha guisa
407 lo veyrets cambiar.
408 Vulhats vos, donchs, servar
409 tinens aytal dieta:
410 e si mot vos apreta
411 e us fig tal vestadura,
412 ja no pendretz pestura,
413 mos amichs, an belh camp;
414 y ayci com fochs de lamp
415 relhuts en la nit foscha,
416 fferetz que leys conoscha
417 que vos com fis amans
418 ez elha reduptans,
419 e d’als qui no us sove.
420 Mas lo gran laus que te,
421 com lo porets spandre?
422 e com porets romandre
423 de tot son standart?
424 Per mot que us punyen dart
425 o spina crec que punya
426 alcus falssa besunya
427 sus vos, amichs, pausa.
428 E mays faretz: que us lausa
429 tots homs de cortesia,
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430 no disens vilania
431 may de la lengua vostra,
432 ans fayts semblan que·s mostra
433 en vos dolçors com brescha;
434 e si·l cas ho merescha
435 metra y enans la ma,
436 que no dir mot vila;
437 quez ab semblant destresa,
438 que mou de saviesa,
439 vos cossegrets a pauch
440 que·s tancaran li trauch
441 de vostra crusel naffra,
442 de la qual Amors naffra
443 al qui ’n amor se met,
444 e per mot que discret
445 amor vostre cors tengua
446 e que mils vos avengua,
447 mostrarets belha cara.
448 a tots celhs qui·s prepara
449 la belha pros servir,
450 offrens vos far e dir
451 per elhs tot lur plaser,
452 dans los ab ffranch voler
453 alguns franchs donatius;
454 y ayci l’ances calius,
455 qui dins lo cor flamega,
456 mantes vets s’i rebega
457 e l’ardors s’i metigua.
458 Car vos prendens tal ligua
459 ab sos bos servidors,
460 diran les grans valors
461 quez havetz y els custums;
462 y aço [sera] us perffums
463 olents trop may quez ambre:
464 can servidors de cambre
465 laus de l’aman recita
466 d’on en breu temps lo quita
467 e prest lo gasardona
468 ffin’Amors de corona
469 nobl’e victoriosa,
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470 e de vid’enciosa
471 un sobiran repaus,
472 sol que tengua les claus
473 secretes en son puny.
474 Amichs cars, donchs, no·s luny
475 vostre cors d’aquest pern,
476 car say que mal yvern
477 mants cassadors trespassa:
478 si tant se met en cassa,
479 no te bona telaya;
480 e que·l vostra cors haya
481 en mot pauch’ordonança
482 lo pes e la balança
483 del mieu regiment d’aut,
484 legitz ab sen asaut
485 la cobla prop incerta,
486 car fau vos dita certa
487 que, si us regits per elha,
488 lunh temps vostra querela
489 sera pus publicada,
490 per ço recomandada
491 devant vostres hulhs sia.
492 E si en res grosseria,
493 o mays, sentença pobre
494 veyrets en aquest’obra,
495 vulhats cossiderar
496 ques hay pugut errar
497 per ço com lonch de temps

498 ha quez yeu suy exemps
499 ffayts de seguir l’ampresa
500 d’Amor, que subtilesa
501 al grossier fay venir;
502 no·m vulh a vos offrir
503 car potestat mot ffrancha
504 havetz que no desbrancha
505 en mi del tot mandar.
506 E prech recomendar
507 a l’aymia·m vulhatz,
508 disen que sos mandatz
509 son prest complitz ses falha,
510 car yeu crey que tan valha
511 que de mi plus mereys.
512 Per que d’uymay vos leys,
513 pus l’ay, complidament,
514 donat vos regimen.

515 Si us platz d’amor, ffrayres, ben captenir,
516 metetz lo cor en dompna que us ho valha;
517 humil tostemps la vulhatz vos servir,
518 res no fazens de que degus mals salha;
519 e si us cove per lieys trebals soffrir,
520 semblant ferets que mot peytit vos calha;
521 ne us playa tot vostra cor descobrir,
522 car mantes vets per dir lo seu coratge
523 vens Dampnatge.

Conclusió

L

’única cosa que sembla que es pot afirmar és que el poeta Lluís Icard
està vinculat amb el llinatge Icard, que senyorejà Torredembarra, des
de finals del segle XIV. De fet, seria net (o en tot cas besnet) del primer
baró de la població, Pere d’Icard.
Sense poder ser concloents entre el Lluís Icard, cavaller ciutadà de
Lleida, i el Lluís Icard, jurista habitant de Barcelona, que a pesar de tenir
una biografia menys sòlida, sembla l’opció més factible de ser el poeta pel
fet d’estar més a prop de la cort i tenir estudis.
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En un futur s’haurà d’indagar en la genealogia de Ramon Icard, ciutadà
de Tortosa, i de Guerau Icard. La incògnita encara no està resolta, però s’hi
està més a prop.
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