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ABSTRACT 

 

The chanson is a well-studied genre by the scholars of music of the Renaissance, but the 

act of translating it has been an exercise rarely carried out in the translation history. In 

this paper we have undertook the translation of three French Renaissance chansons 

parisiennes: Tant que vivray en aage florissant, Vous perdez temps de me dire mal 

d’elle and Douce memoire, en plaisir consomée. We have translated them into Catalan 

by taking into account the characteristics of the poems and the features of the music that 

gives them voice: we had to understand the musical notation of the sixteenth century 

and to identify the musical phrasing of the four voices of each chanson. Moreover, we 

had to analyze the original texts of the three chansons keeping in mind the rhyme, the 

syllabic meter and the accentual scheme of each line. Finally, the specifications of the 

language of the moyen français have been another important item. Therefore, we have 

introduced this paper with a theoretical context. Following this introduction, we find the 

heart of the paper, the Catalan translation adapted to the music of the three chansons 

that respond to a hypothetical assignment: the celebration of a concert dedicated to the 

Renaissance in the Municipal Conservatory of Barcelona. Later, we give an 

exemplifying explanation of the main translation problems of the chansons. This paper 

shows that when translating a text in relation with music, the translator must take into 

account a lot of circumstances concerning the music genre and the poems.  
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1. INTRODUCCIÓ 

El treball que es presenta es construeix a partir de la traducció del francès (moyen 

français) al català de tres cançons franceses de l’època del Renaixement: Tant que 

vivray en aage florissant, Vous perdez temps de me dire mal d’elle i Douce memoire, en 

plaisir consomée. Aquestes cançons formen part del Livre septième de l’editor Joost 

Jansen que constitueix una mena d’antologia de chansons renaixentistes. Com ja 

veurem, a l’època la figura de l’artista era molt difuminada, és per això que la majoria 

de compositors no publicaven les seves obres i no eren conscients de la importància de 

les seves peces, sinó que un editor en feia un recull. Els livres es recollien en 

chansonniers, i de cada livre (en aquest cas el livre septième) en trobem quatre 

exemplars que corresponen a la particel·la de cadascuna de les veus, és a dir, en un 

llibret només hi ha la veu més aguda de cada cançó, el superius, en un altra la més greu 

que aquesta, el contratenor, i així successivament amb les altres dues, el tenor i el 

bassus.  

La traducció de les cançons és el tronc a partir del qual s’embranca la resta del treball en 

què es contextualitzen les tres obres i es descriu la forma musical que constitueixen (la 

chanson parisienne), així com es detallen els problemes de traducció principals.  

1.1. Encàrrec de traducció  

La traducció de les cançons es farà de manera que puguin ser cantades en català. Tot i 

que un encàrrec com aquest podria semblar poc habitual, hem pensat que aquest tipus de 

traducció podria estar reservada a uns contextos i encàrrecs concrets: una interpretació 

per part d’un quartet de cantants amateurs per a qui cantar en català seria més fàcil que 

fer-ho en una llengua estrangera, cosa que podria suposar una dificultat addicional; un 

muntatge dirigit al públic infantil amb caràcter divulgatiu pel que fa a les obres; i 

finalment, un encàrrec emmarcat en la celebració d’un cicle de concerts en què es vol 

donar importància a la llengua, a l’obra o al context que les envolta, dirigit al públic 

general que podria assistir-hi.   

En valorar tots aquests possibles encàrrecs, hem hagut d’escollir-ne un, el més adient de 

cara a la nostra traducció de cançons per ser cantades. Per una banda, hem exclòs 

l’encàrrec per a cantants amateurs perquè creiem que l’entramat que conformen les 

quatre veus alhora suposa una complexitat que pot no estar a l’abast de tots els cantants 
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que no són professionals de la música. A més, aquest context demanaria que no 

utilitzéssim partitura, sinó que hauríem d’idear un mètode per poder fer arribar la 

traducció als cantants amateurs, ja que no podem suposar que tots sàpiguen llegir una 

partitura. Per altra banda, també hem descartat l’encàrrec que enfoca la traducció al 

públic infantil, ja que hem pensat que un context com aquest implicaria un muntatge 

divulgatiu específic i demanaria que la traducció s’adaptés a l’entorn i al llenguatge de 

la seva audiència. És per això que hem plantejat el treball simulant l’encàrrec de 

traducció següent: en el marc del Cicle de concerts 50’ Joves que organitza el 

Conservatori Municipal de Barcelona i en què participen els alumnes de grau 

professional, aquest conservatori vol dedicar un dels concerts del cicle a la música del 

Renaixement. Al concert participaran els alumnes de l’aula de flauta de bec, els alumnes 

de l’assignatura de Danses renaixentistes i un quartet vocal que interpretarà les tres 

cançons que traduirem. Com que volem que els espectadors captin l’essència de l’època 

a la qual consagrem el nostre concert i, a més, el públic que assisteix als concerts 

d’aquest cicle és totalment variat i de caràcter general, s’ha decidit traduir les chansons 

Tant que vivray en aage florissant, Vous perdez temps de me dire mal d’elle i Douce 

memoire, en plaisir consomée adaptant-les a la música.  

1.2. Justificació  

La motivació principal que m’ha portat a dur a terme aquest treball, pel que sembla, tan 

poc usual, és una estreta vinculació al món de la música. Des de ben petita he format 

part de diverses corals com, per exemple, la coral infantil El Molinet de Molins de Rei, 

el cor de veus blanques CorCants del mateix poble o bé el cor mixt del Conservatori 

Municipal de Barcelona. A més, amb vuit anys vaig començar a estudiar flauta de bec a 

l’Escola Municipal de Música Julià Canals de Molins de Rei. Amb quinze anys vaig 

entrar al Conservatori Municipal de Música de Barcelona per poder acabar el grau 

professional el curs 2010-2011. 

Durant els anys que vaig cursar el grau professional, vaig participar al Conjunt de 

flautes de bec d’aquest mateix conservatori, conjunt que no he abandonat a dia d’avui. 

Més enllà de cobrir la necessitat curricular dels estudiants de flauta de bec de tocar en 

formació de conjunt tal i com és obligat pel pla d’estudis, des de la seva creació al curs 

2004-2005, hem anat consolidant uns repertoris que s’han presentat portes enfora del 
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conservatori en nombrosos concerts donant a conèixer les possibilitats que un conjunt 

de flautes de bec pot oferir.  

 És gràcies a l’esperit d’aquest conjunt i al seu director, en Joan Izquierdo, professor de 

flauta de bec del conservatori, que puc dur a terme aquest treball. Les experiències amb 

aquest conjunt varen despertar-me l’interès pel gènere de la chanson i la traducció 

adaptada a la música. Les tres cançons que traduiré han estat interpretades pel conjunt 

en el seu darrer programa Cançó i dansa, música del Renaixement.  

A l’hora d’emprendre l’aventura d’aquest treball, vaig escollir les chansons Tant que 

vivray en aage florissant, Vous perdez temps de me dire mal d’elle i Douce memoire, en 

plaisir consomée perquè són peces que ja havia treballat molt des de la visió musical. 

Quan creia que ja no podia treballar-hi més, vaig pensar que seria una molt bona idea 

utilitzar-les per al meu Treball de Fi de Grau i, així, endinsar-m’hi des d’una altre punt 

de vista, el de la traducció adaptada a la música. Igualment, vaig decidir-me per 

aquestes cançons perquè constitueixen una unitat prou sòlida que concorda amb el 

nostre encàrrec fictici: tal com s’explicarà al marc teòric, totes tres es construeixen al 

voltant de temes semblants i relacionats, els recursos literaris usats en els seus versos 

són semblants i els problemes de traducció que ens hi trobarem, també. A més, la seva 

temàtica és poc feixuga, la qual cosa és important per apropar-les al públic general. 

1.3. Objectius 

Amb aquest treball pretenem assolir els objectius següents: 

 Definir un marc teòric que descrigui el context que envolta la chanson i els seus 

antecedents, així com les peculiaritats del gènere i observar si Tant que vivray en 

aage florissant, Vous perdez temps de me dire mal d’elle i Douce memoire, en 

plaisir consomée les compleixen totalment, per tal que es pugui captar amb més 

claredat l’encàrrec, el contingut i les dificultats de la traducció que durem a 

terme.  

 Traduir les tres cançons de manera que puguin ser cantades, respectant la rima, 

les síl·labes i els accents, però sense haver de renunciar a la totalitat del 

contingut que transmet el text de la cançó original i ajustant-lo a un estil més 

aviat poètic.  
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 Transcriure la notació original a una partitura convencional per tal que els 

estudiants de cant no tinguin cap problema per llegir i interpretar la música.   

 Fer quadrar en la partitura la lletra que hem ajustat a la música per tal que els 

estudiants de cant ficticis que cantaran les cançons puguin interpretar-les. El 

nostre objectiu és traduir el text de partida de manera que el text meta s’ajusti 

perfectament a la música, per tal que els cantants ficticis que rebran la partitura 

puguin cantar les peces sense cap impediment més que la dificultat que pugui 

comportar la música.  

 Fixar, resoldre i descriure els problemes de traducció que comporta la traducció 

de cançons per ser cantades, així com problemes propis que sorgeixin en el 

procés de traducció de Tant que vivray en aage florissant, Vous perdez temps de 

me dire mal d’elle i Douce memoire, en plaisir consomée concretament. 

1.4. Metodologia  

D’una banda, establirem el marc teòric que envolta la traducció mitjançant la recerca de 

documentació tant en línia com en paper, per tal de complir amb els objectius que ens 

hem marcat respecte a l’explicació del gènere de la chanson i el seu context.  

D’altra banda, traduirem a partir del facsímil del Livre septième de Joost Jansen que 

recull les chansons de diversos compositors renaixentistes. A més de les dificultats de 

lectura que puguin comportar els facsímil i la notació musical de l’època, traduirem a 

partir de la partitura tenint cura de respectar els accents, les síl·labes, la rima i les notes 

llargues que coincidiran amb les síl·labes tòniques quan sigui possible. Així doncs, en el 

procés de traducció pararem especial atenció a tots aquests elements que faran que 

pugui ser cantada amb la música original. Igualment, encara que les cançons estiguin 

escrites en un cronolecte (una varietat d'un període històric), nosaltres no traduirem les 

cançons per un cronolecte equivalent en llengua meta, ja que realment no es tracta d'un 

cronolecte, és a dir, el text original no recorre deliberadament a la variació de dialecte 

temporal en contrast amb la forma de l’estàndard contemporani.  
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2. MARC TEÒRIC 

Davant d’un encàrrec de traducció, per aconseguir el seu objectiu, el traductor ha 

d’entendre el text al qual fa front. Per tal de comprendre les obres que ens proposem 

traduir, no podem caure en centrar-nos simplement en el text que conforma cada cançó, 

sinó que és crucial analitzar el context que les envolta. Així doncs, en aquest apartat 

intentarem establir el marc teòric al voltant del qual giren les nostres obres.  

D’una banda, desenvoluparem els antecedents històrics del gènere que ens ocupa fins a 

arribar a la chanson parisienne, centrant-nos així en el gènere que constitueixen les 

peces que hem de traduir. Aquest context ens ajudarà a entendre la temàtica de les 

cançons, els seus compositors i el moment en què s’emmarquen. D’altra banda, si bé el 

text no és l’únic element en el qual ens hem de fixar, en el nostre encàrrec de traducció 

cal parar-hi especial atenció, ja que en trobar-nos a l’època del Renaixement, el francès 

que trobem escrit és el moyen français. Així doncs, en parlarem a grans trets, fet que ens 

ajudarà a entendre el conjunt de factors que envolten les peces que traduirem. 

2.1. Context històric  

En aquest bloc analitzarem els precedents del gènere de les nostres cançons fins arribar 

a descobrir que és el de la denominada chanson parisienne. A partir d’aquí, intentarem 

identificar, en les obres que hem de traduir, els trets que haguem conclòs que les 

configuren. 

2.1.1.  Antecedents: l’edat mitjana 

Fins a aquest moment, la poesia elaborada cultament, normalment de caràcter religiós, 

era l’única de la qual podíem conèixer-ne l’autor i l’època. La poesia tradicional o 

popular era un art anònim escrit per poetes generacionals. En aquest context comença a 

sorgir la música dels primers trobadors que n’escrivien la lletra i la cantaven per 

imitació i per repetició. No és fins a finals de l’edat mitjana, a la baixa edat mitjana, 

aproximadament cap al 1100, que trobem les primeres obres escrites, les dels trobadors 

del migdia francès, tendència que més endavant va estendre's per tota Europa. Així, 

doncs, neix la poesia provençal trobadoresca, un fenomen nou i peculiar que elabora un 

tipus d’escriptor que comença a ser pròxim al concepte modern de l'artista.  
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La figura d’aquest artista es distingeix per compondre, a més de la poesia, la música 

amb què s’han de cantar els seus versos. Així doncs, aquest és un element fonamental 

per entendre la poesia trobadoresca i per comprendre el camí que prendrà l’evolució de 

la música i de la poesia. El destinatari de la poesia trobadoresca és un grup determinat i 

concret davant de qui la poesia cantada s’acompanya sovint amb instruments musicals i 

és entonada per la figura del joglar qui, normalment, serveix de missatger. A més, els 

trobadors, tal i com s’identifica en les seves obres d’una tècnica rigorosa tant en la 

mesura dels versos o la rima, són formats en escoles monàstiques pel que fa a l’educació 

musical. Pel que fa a la lletra, el seu rigor estilístic ens demostra la sòlida base retòrica 

de la qual disposaven.  

La seva obra és una poesia lírica escrita en llengua vulgar per individus coneguts que 

signen les seves obres. Si bé fins a aquest moment la poesia lírica s’havia escrit en llatí 

o bé era popular i, per tant, anònima, i la poesia en llengua vulgar era de caràcter èpic, 

per primer cop aquests tres factors actuen alhora i la poesia lírica s’allunya del món 

eclesiàstic, elements que fan tan peculiar la poesia trobadoresca.  

Pel que fa al context social, la poesia trobadoresca neix en l’ambient aristocràtic i en la 

societat feudal dels segles XI i XII en què, per la seva sensibilitat literària, els poetes 

humils conviuen amb la noblesa. Els trobadors basen en aquest marc cultural la temàtica 

de les obres i, així, l’amor cortès passa a ser el seu recurs més explotat. L’amor 

s’expressa com a manifestació del vassallatge feudal cap a la seva senyora mitjançant 

idees que semblen tòpics comuns en moltes de les poesies, però que constitueixen un 

concepte de vida determinat.  

Amb els trobadors comença a sorgir el gènere de la cansó, les primeres pinzellades del 

gènere que ens ocupa en aquest treball i que, com veurem, comparteix molts trets amb 

la nostra chanson. Aquest gènere era el mitjà més comú i ideal amb el qual els trobadors 

construïen la poesia amorosa. En canvi, si bé és cert que els trobadors escriuen amb la 

necessitat purament estètica i defugen el caràcter anecdòtic i narratiu, no tot és amor en 

la poesia trobadoresca, sinó que hi trobem una faceta política. La ira, la repressió o el 

discurs moral s’expressaven per mitjà del gènere del sirventés, i normalment ho feia un 

trobador adscrit a la cort d’algun sobirà per atacar als rivals del seu senyor.  
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2.1.2. Des del Renaixement fins a la chanson parisienne 

En acabar l'edat mitjana, neix un nou moviment artístic que abraçarà els segles XV i XVI 

i que, pel que fa a la música vocal, conservarà i desenvoluparà moltes de les idees 

heretades dels trobadors: el Renaixement.  

Com ja hem vist, els trobadors ja varen començar a escriure les partitures de les seves 

obres. A principis del Renaixement, però, alguns compositors decideixen compondre 

directament per escrit, en una partitura. En aquest sentit, cal dir que el llegat de 

manuscrits és molt ric en antologies de diversos compositors, conegudes com a 

chansonniers (cançoners), tant pel que fa a l'àrea francòfona com a Itàlia i a Alemanya. 

En el moment en què la música comença a escriure's, sorgeix una doble distinció de la 

música escrita que trenca amb la denominació de música popular. Així doncs, la música 

es divideix en música sacra i música profana. Aquesta darrera es secciona, al seu torn, 

en la música per ser cantada i la música per ser ballada. És així com el mètode de 

l'escriptura, que fins ara era propi de la música religiosa, s'utilitza per compondre 

cançons amb lletres profanes que exploten principalment les temàtiques de l'amor i la 

sàtira, novament herència llegada de la poesia trobadoresca.  

Amb la música profana per ser cantada, que és un dels principals precedents del gènere 

que ens ocupa en aquest treball (és per això que no aprofundirem en la música per ser 

ballada o la música sacra) neix la cançó profana francesa o chanson, que romandrà 

viva i immòbil gairebé durant tot el segle XV.  

Aquestes chansons neixen en el context de la cort dels Ducs de Borgonya, on té el seu 

origen l'Escola borgonyona, un grup de compositors actius al segle  XV a la regió 

històrica francesa de la Bourgogne (Borgonya), el territori que actualment constitueix el 

nord i nord-est de França, Bèlgica i els Països Baixos. Amb l'Escola borgonyona 

s'inicien les primeres activitats del que serà més tard l'Escola francoflamenca, la 

influència de la qual s'estendrà per tot el territori europeu durant el Renaixement, ja que 

els compositors van dedicar-se a creuar Itàlia, Espanya, Alemanya i França difonent el 

seu estil musical. Amb l'arribada de la impremta, els chansonniers van deixar de ser 

manuscrits, és així com aquesta difusió es va incrementar i les idees, les estructures i les 

tècniques de l'Escola borgonyona van consolidar-se. A més, l'arribada de la impremta va 

afavorir que s'afermés sobretot la música vocal polifònica, consolidant, així, un 
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veritable estil d'àmbit internacional. Alguns dels noms més destacats d’aquesta escola 

foren els dels compositors Jacobus Obrecht i el seu deixeble Josquin Des Prés. 

La tenacitat de les tres estructures diferents amb què es compon la cançó profana 

francesa feren que, tot i que el seu estil pogués variar lleugerament, com és d'esperar, 

amb el pas de les dècades, el marc estètic i les estructures subjacents de la música 

seguissin essent bàsicament els mateixos. Les tres estructures musicals i poètiques que 

defineixen la forma de la cançó profana francesa són el rondeau (o rondó), el virelai i la 

ballade (o balada), i s'agrupen sota el nom de formes fixes.  

Tot i que els compositors es dedicaven, en part, a musicar poemes per a esdeveniments 

importants com l'arribada d'un nou any, la temàtica més recorrent en les chansons 

continua essent l'amor cortès. La veu que parla al poema (la identitat fictícia que evoca 

la primera persona del “je”) és normalment la d'un home que es dirigeix directament a la 

seva amant. El poeta invoca, com ho feien els trobadors i com ho faran també més 

endavant els hereus de la cançó profana francesa, el dolor i la pena d'un amor no 

correspost, la melancolia per la separació de l'estimada, la súplica i les promeses d'amor 

fidel, i la lloança de la bellesa i el caràcter de l'estimada.  

Tot i que la temàtica no es caracteritza per la seva varietat, la facilitat de la tècnica 

retòrica amb què els poetes expressaven els seus temes és d'admirar. La retòrica 

complexa dels textos utilitza recursos extremadament variats i subtils com els jocs de 

paraules, l'ambigüitat, els dobles sentits o la repetició de mots. No obstant això, cal 

puntualitzar que la relació entre la música i el text era força difusa. D'una banda, pel que 

fa a la retòrica musical, cal dir que la música no establia una relació gaire estreta amb el 

text com sí que ho faria el Barroc. Així és com trobem cançons de tonades alegres que 

parlen de sofriments i de penes. D'altra banda, pel que sabem, la descripció o imitació 

musical del text d'aquestes cançons no era pas gaire estricta ni fixada, tot i que la música 

dóna pistes de la col·locació de la lletra en la música mitjançant intervals molt amples 

(salts grans entre notes) o contrastos de so.  

Cal precisar que la interpretació de les chansons és una qüestió per a la qual els 

historiadors no han trobat una solució senzilla. A partir de diverses fonts, com les 

descripcions en cròniques i poemes, les representacions en pintures, les miniatures de 

manuscrits i de tapissos, i els propis manuscrits musicals, s'ha observat que la resposta a 
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aquesta pregunta no és unànime: alguns afirmen que el superius (la veu més aguda) era 

cantat per un solista i acompanyat instrumentalment per les altres veus (contratenor, 

tenor i bassus); d'altres asseguren que es cantaven a capella, un cantant per veu, amb el 

text del superius o bé vocalitzant “la, la, la”.  

Poc a poc, la chanson va anar estenent-se per tot Europa i alhora canviant. Així, les 

formes fixes van anar difuminant-se i desapareixent lentament. Tot i el declivi de les 

formes fixes, els compositors seguiren escrivint obres sobre poesia cortesana. Els estils 

nacionals que ja havien començat a sorgir van començar a agafar forma i a adoptar les 

seves pròpies convencions i expectatives. En aquest context neix la chanson parisienne, 

el gènere de les cançons que hem de traduir i en el qual ens centrarem a continuació. 

2.1.3.  El gènere: la chanson parisienne 

Ja entrat el segle XVI, l'estil homogeni de la cançó francoflamenca va extingir-se 

definitivament. L'abisme estilístic entre la preferència de la cort holandesa o flamenca 

per la poesia seriosa i la inclinació de la cort reial francesa de Lluís XII pels 

arranjaments de caràcter popular, més lleugers i a diverses veus, esdevé cada cop més 

evident. Així doncs, entre 1520 i 1530, quan la divisió ja és massa extrema i no permet 

tornar enrere, l'estil de la chanson es consolida seguint els estils nacionals i els límits 

geogràfics: la coneguda com a chanson flamenca s'instal·la als Països Baixos i la 

denominada chanson parisienne (parisina), a França. 

En el cas de la chanson parisienne, cal dir que el terme no delimita el gènere 

geogràficament, és a dir, que no totes les chansons que responen a aquesta etiqueta es 

van compondre a París. Moltes van ser compostes a les províncies franceses i no totes 

les que foren escrites a París responen a aquest nom amb comoditat. També es tendeix a 

considerar chanson parisienne tota cançó que hagués passat pels tallers de l'editor de 

música Pièrre Attaignant, sense tenir en compte que per les mans de l'editor passaven 

chansons d'una gran varietat d'estils, fins i tot obres de tradició flamenca. Finalment, 

aquest terme s'aplica a chansons compostes en diferents estils, ja que a mesura que 

s'acosta la meitat del segle XVI, la diversitat d'estils s'incrementa.   

Tot i això, la idea d'aquestes obres és compondre música vocal amb un pensament 

coral, amb un text no litúrgic i, per tant, profà, però a l'estil de la música religiosa. 

Aquest curiós plantejament neix d'un simple fet històric: la majoria de compositors 
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d'aquest gènere combinen la seva feina de músic d'església amb la de músic de la cort. 

És així com, per exemple, el compositor Claudin de Sermisy va passar la major part de 

la seva carrera en dos de les institucions musicals més prestigioses del moment a París: 

la cort reial francesa i la Sainte Chapelle, una de les esglésies freqüentades, alhora, pels 

membres de la cort.  

A més, de la mà d'aquestes obres neix la figura del mecenes, que sorgeix per patrocinar 

l'art dels compositors d'aquesta chanson i per incrementar la importància de la figura de 

l'artista, que només signava la seves obres a vegades, per la qual cosa actualment 

atribuïm algunes peces als reis a qui simplement estaven dedicades o a l'editor que 

s'ocupava de publicar-les. Els mecenes contactaven amb els artistes en el marc 

eclesiàstic i els encarregaven cançons amb la música del mateix estil, però amb la 

poesia de caràcter profà.  

La temàtica de les chansons parisiennes continua inclinant-se per l'amor cortès que ja 

havien heretat de la poesia trobadoresca les chansons profanes franceses. Aquest cop, 

però, gràcies a la diversitat d'estils, el tema s'explora des de nous i diferents punts de 

vista. El poeta dolgut lloa el caràcter i la bellesa de la seva estimada, sent melancolia per 

haver-se'n de separar i li declara el seu amor fidel. Tot i que la veu del “je” continua 

parlant d'ella, ja no es dirigeix sempre a ella. Així doncs, el poeta pot parlar dirigint-se 

als sentiments que turmenten el seu amor o fins i tot a un públic fictici que l'escolta, a 

qui explica que l'amor per l'estimada el porta a la mort, a la pena o al sofriment. 

Tanmateix, alguns compositors també s'interessen per la sàtira política i el discurs moral 

dels quals els trobadors varen plantar-ne les primeres llavors. 

Pel que fa al context social, la chanson parisienne neix a les corts reials del segle XVI. 

Al Renaixement, les corts presumien de la seva fortuna, però el símbol de riquesa no 

eren els diners, sinó la popularitat, la fama i l'anomenada de les celebracions cortesanes 

en què s'alternava la música per ser cantada amb la música per ser ballada (el gènere de 

la pavana). Així doncs, en aquests festejos, tan aviat es cantaven les chansons 

parisiennes davant dels cortesans com els propis membres de la cort ballaven la música 

que tocaven els músics. En aquest sentit cal puntualitzar que la chanson parisienne es 

caracteritzava per ser una cançó a tres o quatre veus, amb un tempo moderat i 

normalment de mètrica binària. La pavana, per la seva banda, es composava seguint els 
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mateixos patrons, però constituïa una dansa. Així doncs, eren molt semblants, però el 

seu paper a la celebració de la cort era molt diferent. 

2.1.4. Les nostres tres chansons parisiennes 

Les tres cançons que ens proposem traduir en aquest treball responen a les 

característiques del gènere de la chanson parisienne. En primer lloc, la temàtica de les 

tres cançons coincideix amb la que hem explicat a l'apartat anterior. Així doncs, a Tant 

que vivray en aage florissant el “je” parla de l'amor per l'estimada que li retorna la joia i 

l'alegria, i lloa la seva bellesa i el seu caràcter. A més, no parla a l'estimada, sinó que es 

dirigeix a un públic fictici. Igualment, la relació entre la música i el text no és clara, i la 

tonada alegre de la cançó posa música a versos més aviat tristos en què el poeta 

expressa que l'estimada l'ha fet patir. A Vous perdez temps de me dire mal d’elle, la veu 

del “je” utilitza els seus versos per retreure a un grup de gent que desconeixem que 

parlin malament de la seva estimada. Si bé no es dirigeix a l'estimada, aprofita l'ocasió 

per manifestar els seus sentiments cap a ella, com el fa sentir, i alhora elogia i exalta la 

seva joventut i el seu encant. Finalment, tot i que la cançó Douce memoire en plaisir 

consomée és la més enrevessada de totes, els seus versos opacs deixen entreveure que el 

poeta es dirigeix a la facultat de la memòria, però no perd ocasió de parlar de l'amor que 

sent. Diu que el plaer li consumeix la memòria, l'amor el porta a la perdició. 

En segon lloc, cal dir que són cançons d'una tècnica musical complexa. Com hem dit, 

totes són cançons de compàs binari, amb un tempo ni gaire ràpid ni gaire lent, i, en els 

nostres casos, a quatre veus (superius, contratenor, tenor i bassus). La densitat musical 

de les obres ens indica, a més, que no són fruit de la tradició popular, sinó que les hem 

de situar en un context on la riquesa era abundant, a les corts. Cal dir que aquestes obres 

no només són complexes per la seva temàtica o per la seva música, sinó que quant a la 

tècnica retòrica, la poesia es caracteritza per una rima i una mètrica precises que 

detallarem més endavant en aquest treball.  

Per acabar, no podem oblidar-nos de parlar dels compositors de les obres. Abans de tot, 

cal precisar que totes tres formen part d'un dels chansonniers que, gràcies a la 

impremta, ha pogut arribar a les nostres mans, el Livre septième de l'editor Joost Jansen. 

Com que formen part d'aquest tipus d'antologia musical, totes tres són de compositors 

diferents, però de característiques molt semblants. Ara sí, doncs, ja podem parlar dels 
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artistes. Com ja hem vist, tot i que la impremta i els mecenes tingueren un paper 

rellevant en la consolidació de la figura de l'artista, actualment en sabem ben poc, dels 

compositors de l'època (ja que els artistes s'imitaven els uns als altres i s'intercanviaven 

idees sense cap mena de pudor, de manera que sorgien versos preexistents en diverses 

cançons) i moltes obres han quedat amb autor desconegut. A més, l'autoria de la cançó 

respon a un únic nom, el del compositor. No obstant això, la identitat del poeta o 

l'origen de la lletra és gairebé ignot, tot i que molts versos es traslladen d'una cançó a 

una altra, els poemes juguen amb temes recurrents i reutilitzen fragments.  

2.1.5.  Els compositors 

A continuació, parlarem dels compositors de les tres chansons parisiennes. Com que la 

figura de l'artista és bastant confusa al Renaixement, en parlarem a grans trets, sense 

estendre'ns gaire, perquè el que ens és més rellevant és el gènere de les chansons que 

traduirem. Cal dir que, tot i que normalment no sabem si l'autor del text i el de la música 

és el mateix o desconeixem l'origen de la lletra, sabem que Clément Marot és l'autor de 

les poesies Tant que vivray en aage florissant i Vous perdez temps de me dire mal 

d’elle. A més, l'autoria que indica el facsímil pel que fa al compositor de Vous perdez 

temps de me dire mal d’elle és discutible, ja que altres fonts s'inclinen per Claudin de 

Sermisy o per Pièrre Sandrin. Tot i això, nosaltres parlarem de Créquillon, l'autor que 

indica el Livre septième. 

— Clément Marot  

Famós i molt imitat en el seu temps i preferit de Claudin de Sermisy (compositor de 

molt prestigi i, al seu torn, molt imitat), Clément Marot és el compositor del qual sabem 

més coses de la seva biografia. Va néixer al migdia francès, a la ciutat de Cahors. 

Educat a París, des de ben jove ja va escriure versos, passà al servei del noble Nicolas 

de Neufville com a patge i, aviat, serví al rei Francesc I que va arribar a recomanar-lo 

als nobles de la seva cort, fet pel qual es va convertir en secretari del duc d'Alençon, al 

qual acompanyà a les campanyes per Europa, fet que contribuí a la difusió de la  

chanson per tot el territori europeu, sobretot a Itàlia. Amb l'arribada de les guerres de 

religió, a causa de la forta repressió que Francesc I va exercir contra els protestants, 

Marot es va veure obligat a allunyar-se de la cort i a exiliar-se a diverses corts franceses 

com Lió, Chambéry o Turín, on finalment morí.   
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Pel que fa a la seva obra, Marot fou dels primers a trencar amb la fermesa de les formes 

fixes i, també, dels primers a escriure els primers sonets i épigrammes francesos. Amb 

les seves obres proveeix la poesia francesa d'ingeni i d'elegància, però també de 

senzillesa i d'espontaneïtat. A més, s'interessà tant per la música cortesana com la de 

caràcter satíric. Igualment, Marot és conegut per la seva trajectòria com a traductor dels 

salms bíblics a partir del llatí cap al francès i per les seves nombroses epístoles. 

— Claudin de Sermisy (Tant que vivray en aage florissant) 

Quant a la seva biografia, el compositor Claudin de Sermisy va passar la major part de 

la seva carrera en dos de les institucions musicals més prestigioses del moment a París: 

la cort reial francesa, en època de Francesc I, i la Sainte Chapelle, una de les esglésies 

freqüentades, alhora, pels membres de la cort. A més de formar part de les celebracions 

cortesanes de Francesc I, amb qui va viatjar a Itàlia, també ho va fer amb les d'Enric 

VIII d'Anglaterra. Igualment, cal dir que no se sap si Josquin Desprez va arribar a ser el 

seu mestre, però en tot cas es considera que va adquirir algunes de les idees musicals 

d'aquest compositor. 

A les seves obres, Sermisy tendeix a evitar els estils massa polifònics i es decanta per 

textures més homofòniques, amb frases clares i curtes alternant amb alguns passatges 

contrapuntístics. D'una banda, Sermisy treballa la música vocal sacra i compon misses, 

fins i tot un Rèquiem i uns cent motets. D'altra banda, però, Sermisy destaca per la 

producció de chansons, de les quals se'n conserven aproximadament unes cent setanta-

cinc, novament amb textures lluminoses i homofòniques, amb trets propis d'una dansa i 

amb temàtiques treballades en els versos de Marot com l'amor no correspost o la bellesa 

de l'estimada. 

— Thomas Cricquillon (Vous perdez temps de me dire mal d’elle) 

Quan a la seva biografia, Thomas Cricquillon fou un dels compositors dels quals en 

sabem menys detalls, ja que, a diferència de gairebé tots els compositors del seu temps, 

sembla ser que no va deixar mai la regió natal per viatjar a Itàlia i, així, difondre la seva 

música per Europa. Se sap que va néixer als actuals Països Baixos al voltant de 1505 i 

que morí probablement el 1557 a Béthune durant l'epidèmia de pesta que sofrí la ciutat. 

Va formar part de la cort de Carles V (Carles d'Àustria o d'Habsburg), emperador del 
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sacre imperi romanogermànic que va heretar el territori dels Països Baixos del seu avi 

patern Maximilià I d'Àustria o d'Habsburg (per ser duc de Borgonya). Alguns 

documents de l'època afirmen que Cricquillon treballava a la capella musical de 

l'emperador com a maître de chapelle, però d'altres ho desmenteixen. A més, sembla 

que més endavant va gaudir d'altres càrrecs a Dendermonde, Lovaina o Namur, ciutats 

situades al territori de l'actual Bèlgica.  

Com molts dels seus contemporanis, s'inclina per compondre obres molt elaborades des 

del punt de vista de la imitació i la polifonia, i prefereix els efectes lleus i suaus en 

detriment dels dramàtics. Les seves chansons foren valorades fins al punt d'arranjar-se 

per ser tocades amb instruments com el llaüt i van servir de model pel gènere 

instrumental de la canzona que sorgirà a Itàlia.  

— Pierre Sandrin (Douce memoire, en plaisir consomée) 

D'una banda, pel que fa a la seva biografia, Pierre Sandrin fou un compositor francès, 

força reconegut al seu temps, que servia a la cort del rei francès Francesc I i, més 

endavant, a la del seu fill Enric II. També va treballar al servei del noble Hipòlit d'Este, 

membre de la dinastia d'Este i príncep dels ducats de Ferrara i Màntua, antics estats de 

la península italiana existent entre 1471 i 1598. 

D'altra banda, quant a les seves obres, es conserven unes cinquanta chansons. Sandrin 

optà sovint per peces a quatre veus amb un estil més aviat homofònic, textura en què les 

veus acostumen a seguir els mateixos patrons, tot i que, ocasionalment, amb detalls 

contrapuntístics i jocs entre les veus.  

2.1. La llengua: le moyen français  

El francès actual (français classique) és una llengua tan diferent de la parlada a l’edat 

mitjana (ancien français) o del francès del Renaixement (moyen français), la llengua en 

què foren escrites les nostres cançons i a partir del qual les traduirem, que s'arriba a dir 

que són tres llengües diferents. El moyen français és una varietat històrica de la llengua 

francesa parlada a finals de l’edat mitjana i a l’època del Renaixement. En aquest 

període la llengua francesa comença a distanciar-se del llatí fins al punt de desaparèixer 

definitivament la declinació. Tot i que el moyen français conviu en la llengua parlada 

amb el llatí, l’occità i el francoprovençal (o arpità), esdevé la llengua oficial del reialme 
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francès. L’evolució literària de l’època prepara el lèxic, la gramàtica i la sintaxi per al 

que acabarà essent el français classique. 

Ens trobem en un context en què sembla que domina el respecte per les creences, 

l’humanisme recuperador dels clàssics i l’antropocentrisme, però aquest clima contrasta 

amb les guerres de religió que s’instal·len a França. Catòlics i protestants (hugonots) 

s’enfronten i es maten entre ells des de fa anys. Carles IX, nomenat rei als deu anys a 

causa de la mort del seu germà Francesc II, llega les regnes del poder a la seva mare, 

Caterina de Mèdici, filla de la família de nobles italiana dels Mèdici que va contraure 

matrimoni amb Enric II, rei de França i fill de Francesc I, fet pel qual va accedir al tro. 

El rei, però, deposita la seva confiança en el cap dels protestants, l’almirall de Coligny, 

noble i militar francès: el país sencer córrer el risc d’enfonsar-se amb la nova religió. 

Per calmar els conflictes, Caterina disposa una aliança per aconseguir la pau: el 

matrimoni de la seva filla Margarida de Valois amb el seu cosí protestant Enric de 

Borbó, rei de Navarra, una maniobra política coneguda pel poble francès. No obstant 

això, Coligny ja planeja la guerra contra l’Espanya catòlica. Amb el casament de 

Margarida, els carrers s’omplen de protestants, una provocació més per al poble francès 

al caire de la rebel·lió. Aquest casament que hauria de ser símbol de pau i de 

reconciliació serà el detonant d’una de les matances més sagnants de França.    

El moyen français és una llengua molt complexa, molt més que les altres varietats 

històriques del francès, ja que és un idioma de transició, fet pel qual no s’acaba de 

definir mai del tot. A més, disposa d’un corpus immens, ampliat amb l’aparició de la 

impremta, i d’una codificació fixada inexistent que fan incrementar aquesta complexitat. 

La fascinació pels clàssics va comportar la introducció de nombrosos préstecs 

procedents del llatí i del grec, a vegades fins i tot en detriment del ric vocabulari de 

l’ancien français. Igualment, alguns erudits van modificar l’escriptura de paraules 

franceses per conformar-les amb arrels llatines (que han arribat fins als nostres dies), 

canvis ortogràfics que van suposar un desequilibri entre la llengua escrita i l’oral, una 

ruptura radical entre l’escriptura i la pronunciació, intensificant, així, la dificultat de la 

llengua. Amb l’humanisme i el prestigi creixent de l’italià que arribà per influència de la 

cort de les reines Mèdici, portadores de l’art de compositors, pintors i escriptors italians, 

la llengua va rebre també gran quantitat d’italianismes. Així mateix, el moyen français 

va acollir nombrosos dialectalismes, hispanismes i germanismes.  
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3.  ASPECTES A TENIR EN COMPTE ABANS DE TRADUIR   

En aquest apartat tractarem els aspectes que hem hagut de tenir en compte abans de 

traduir. D'una banda, elaborarem una anàlisi d'una de les poesies dels textos originals 

que inclourà el recompte mètric (segons la mètrica francesa), l'anàlisi de la rima i un 

recompte rítmic dels accents de cada vers que estudiarà si els accents dels mots que 

conformen els versos i el ritme de la música coincideixen sempre als textos originals 

com ho haurien de fer (aspecte que ens hem proposat aconseguir a la nostra traducció). 

D'altra banda, establirem un esquema de prioritats que haurem de tenir present alhora 

de traduir les tres cançons del francès al català.  

3.1. Anàlisi de les cançons originals 

Aquest apartat ens servirà per estudiar tot el que hem de tenir en compte abans de 

traduir les tres chansons. N'analitzarem la rima, la mètrica i l'accentuació per saber més 

endavant què hem d'intentar reproduir a la nostra traducció.  

3.1.1. Anàlisi de Tant que vivray en aage florissant  

Com que  el gruix del nostre treball és la traducció dels poemes per ser cantats segons 

les cançons originals, en comptes d’analitzar totes tres cançons, hem decidit analitzar-ne 

una a tall d’exemple. Hem comprovat que els trets que puguem observar en aquesta 

anàlisi es repeteixen en totes tres chansons, així que ens l’hem de prendre com una 

observació a grans trets dels aspectes que influiran a la traducció. L’anàlisi de la cançó 

de Tant que vivray en aage florissant ens servirà per il·lustrar el que hem de tenir en 

compte en totes tres a l’hora de traduir: veurem si els accents dels mots coincideixen 

amb els accents que demana la música, n’observarem la rima i també la mètrica.  
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Taula 1 

Poema original Mètrica Rima 

Accentuació segons  

la música 

Accentuació segons 

els mots 

Tant que vivray en aage florissant, 10 A — U U — / U — U / U U —  

je serviray d’amour le Roy puissant, 10 A — U U — / U — U / U U —  

En fait en dit en chansons & accords, 10 B — U U — / U — U / U U — — U U — / U U —/ U U — 

     

Par plusieurs jours m’as tenu languissant, 10 A — U U — / U — U/ U U — — U U — / U U —/ U U — 

Mais aprés dueil m’as fait rejiouissant, 10 A — U U — / U — U / U U —  

Car j’ay l’amour de la belle au gent corps.  10 B — U U — / U — U / U U —  

     

Son aliance, C’est ma fiance, 8 (4+4) C — U U — U / — U U — U  

Son cœur est mien, Le mien est sien, 8 (4+4) D — U U — / — U U — U — U — / U — U — 

Fy de tristesse, Vive liesse, 8 (4+4) C — U U — U / — U U — U  

Puis qu’en amour j’ay tant de bien, 8 (4+4) D U U U — / U U U —  
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Com podem observar a la taula 1 en què hem elaborat l’anàlisi que exemplifica les 

característiques de totes tres cançons, les nostres chansons es distingeixen per seguir un 

ordre lògic pel que fa a la rima i a la mètrica.  

En aquest cas, per exemple, primer de tot trobem dos tercets amb versos decasíl·labs i 

un quartet amb octosíl·labs amb cesura 4+4, és a dir, amb hemistiquis de quatre 

síl·labes. Quant a la rima, també segueix un patró molt clar: els dos primers tercets 

rimen A A B i l’últim quartet, C D C D. Cal dir, però, que pel que fa a la rima d’aquest 

quartet hem optat per la opció que ens ha semblat més adequada en relació amb la resta 

del patró del poema. Si bé actualment fiance no rimaria amb liesse, sabem que és 

possible que la lletra e d’aquest darrer mot es pronunciés tan oberta que s’aproximés al 

so que rimaria amb fiance. Tot i així, reconeixem que d’altres opcions serien possibles.  

Finalment, la problemàtica més destacable la trobem als accents. En música vocal, és 

essencial que els accents de les paraules coincideixin amb els accents de la música, de 

manera que cap mot quedi deformat accentualment, és a dir, que la síl·laba tònica de la 

música recaigui en una d’àtona del mot i viceversa. Aquest aspecte, que ens hem 

proposat complir en la nostra traducció, no sempre es respecta en el text original. És per 

això que, a l’apartat d’accentuació musical de la taula 1, hem marcat en groc els accents 

en què la tònica musical hauria de ser una àtona i viceversa. A la columna del costat, hi 

hem col·locat l’accentuació dels mots, que hauria de ser igual a la musical. No obstant 

això, podem veure que l’accentuació musical provoca aquests errors perquè els versos 

tinguin una accentuació igual als de la seva estrofa, de manera que l’accentuació també 

constitueixi un tret molt marcat del poema.  

Com hem vist, aquesta cançó té unes característiques molt marcades que es donen en 

totes les chansons, tant pel que fa a la rima, a la mètrica o a la no coincidència 

d’accents.  

3.2. Prioritats de traducció   

Com que ens proposem traduir les tres cançons de manera que puguin ser cantades, a 

part de les dificultats de lectura de la notació musical del facsímil, les complicacions en 

la traducció passaran per intentar respectar la rima, les síl·labes i els accents sense haver 

de renunciar al missatge del text de la cançó original i emmotllant-lo a un estil de 

caràcter poètic. 
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Un cop ja sabem què ens cal tenir en compte per complir amb el nostre encàrrec 

hipotètic, hem d'establir un esquema de prioritats que seguirem en traduir. En primer 

lloc, el nombre de síl·labes i els accents són els aspectes que regeixen la música i, per 

tant, els que més hem de tenir en compte. D'una banda, en tot moment hem d'intentar fer 

coincidir l'accent musical amb el dels mots tot i que, com hem vist, les poesies originals 

no sempre ho aconsegueixin. Nosaltres, però, hem de fer-ho per no deformar l'entonació 

accentual de les paraules. D'altra banda, també hem d'aconseguir les mateixes síl·labes a 

cada vers per no atapeir moltes síl·labes on n'hi hauria d'haver una, recorrent a les 

sinalefes, als hiats o a les abreviacions de paraules (pro', qu', etc.).  

En segon lloc, prioritzarem el sentit del text de les poesies. Si no el situem en primer 

lloc no és perquè el contingut no sigui el més important, sinó perquè petites variacions 

de sentit no afecten al missatge general i ens ajuden a assolir els accents i les síl·labes 

que necessitem. En darrer lloc, la rima és l'últim aspecte que tindrem present per 

traduir. Sempre que sigui possible farem rimar els versos seguint el mateix esquema del 

text original, tot i que a vegades només aconseguim una rima assonant. A vegades, però, 

si no fos possible rimar, faríem compensació estilística, per exemple, afegint rima 

interna.  
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4. TRADUCCIÓ 

El cos del nostre treball és la traducció de cadascuna de les tres chansons parisiennes 

que ens hem proposat traduir a la introducció. Per complir amb l’encàrrec fictici, a part 

de traduir els textos, hem hagut de transcriure els facsímils en partitures. Així doncs, a 

més del poema traduït, presentem la traducció fent-la coincidir amb la música en una 

partitura, que és realment el text meta que interessa als destinataris. Ja que l'extensió del 

treball seria massa llarga, les partitures s'adjunten a l'apartat d'annexos i consten de les 

quatre veus juntes i no pas de particel·les. 

Cal puntualitzar que, tot i que els textos originals utilitzin comes sense raó després de 

cada vers o majúscules després de coma, nosaltres no ho mantindrem, sinó que 

respectarem les normes de la llengua sobre puntuació i sobre majúscules i minúscules. 

4.1. Tant que vivray en aage florissant - Mentre viuré en el temps ufanós 

Mentre viuré en el temps ufanós, 

serviré el rei de l’amor poderós 

en fets, en dits, en cançons i acords. 

 

Per molt de temps m’has tingut llangorós, 

després del dol m’has fet tornar joiós, 

car tinc l’amor de qui llueix bon cos. 

 

Son aliança em don confiança. 

Son cor és meu, el meu és seu. 
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Prou de tristesa, amunt la bellesa, 

ja que l’amor en mi és copiós. 

4.2. Vous perdez temps de me dire mal d’elle - Perdeu el temps en dir-me tan 

mal d’ella 

Perdeu el temps en dir-me tant mal d’ella 

els qui voleu del meu anhel distreure’m. 

Més la blasmeu més jo la trobo bella. 

Tant us sorprèn, així d’alegre veure’m? 

 

A l’abril de la vida, 

vostre parer vacil·la,  

no veieu sa bellesa, 

cesseu la vostra empresa. 

 

Car mon amor venç la injúria d’aquell 

qui mal en diu, qu'és qui la voldria per ell. 
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4.3. Douce memoire, en plaisir consomée - Dolça memòria, pel plaer 

consumida 

Dolça memòria, pel plaer consumida, 

vida feliç qu’em duus a descobrir. 

La fortalesa de nostr’ amor sorgida 

els nostres mals ha sabut enfortir. 

 

Pro’ ara mateix has perdut ton poder 

en trencar el fi de ma sola esperança, 

servint d’exemple a qui amb dissort visqué. 

S’acaba el bé, el mal de sobte avança. 

 

S’acaba el bé, el mal de sobte avança. 

Els mals que ara patim en donen fe, 

car tot el bé, qu’és fruit de l’esperança, 

el mal ens el retorna amb son poder. 

 

Tot i el dolor amb què ens has condemnat, 

la fortalesa de l' amor sorgida 

tant de bo sabés ignorar. 

Dolça memòria, pel plaer consumida. 
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5. PROBLEMES DE TRADUCCIÓ 

Com que hem traduït les tres cançons de manera que puguin ser cantades, respectant la 

rima, les síl·labes i els accents, sempre que ha estat possible, però sense renunciar al 

contingut, hem topat amb nombrosos problemes. Aquest apartat ens servirà per explicar 

més a fons els problemes de traducció que hem hagut d’anar resolent durant el procés 

de traducció i les estratègies que hem fet servir per solucionar-los. Primer de tot, però, 

hem de puntualitzar què entenem per problemes de traducció: dificultats objectives amb 

què el traductor ensopega a l’hora de realitzar una tasca traductora independentment del 

seu nivell de competència i de les condicions tècniques de què disposi, contràriament a 

les dificultats, que són subjectives i depenen del traductor. Distingim quatre tipus de 

problemes, els lingüístics, els instrumentals, els extralingüístics i els pragmàtics 

(Hurtado, 2008).  

5.1. Segons la classificació d’Hurtado Albir 

Els nostres problemes de traducció no només comprenen problemes de caràcter textual, 

sinó que arriben fins al nivell musical. És per això que no podem quedar-nos tan sols 

amb la classificació que en fa Hurtado, ja que els problemes amb què ens hem topat van 

més enllà. Així doncs, ens centrarem a aprofundir en casos més concrets que il·lustrin 

els problemes més reiterats en el procés de traducció. Tot i així, abans que res, la 

tipologia d’Hurtado ens servirà per explicar a grans trets els problemes als quals hem 

hagut de fer front. 

5.1.1. Problemes lingüístics 

Com que el principal problema de la nostra traducció és l’adaptació dels mots a la 

tipologia textual (poesia) i musical (chanson parisienne), cal dir que els problemes 

lingüístics no han estat els més rellevants de la nostra traducció. D’una banda, si ens ha 

costat trobar equivalències no ha estat fruit d’una discrepància lèxica entre les dues 

llengües, sinó per la dificultat de l’adaptació de les síl·labes i els accents, que ens han 

obligat a buscar equivalents dels mots originals amb unes característiques molt 

renyides. D’altra banda, si bé és veritat que hem notat diferències morfosintàctiques 

entre el francès i el català, fet que en una traducció d’un altre caire, per exemple d’una 

novel·la, ens portaria a girar algunes oracions per tal d’atorgar claredat al text o a 

canviar nominalitzacions per oracions verbals, en les nostres traduccions no podem 
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resoldre-ho sempre com ho faríem en un altre encàrrec, ja que, novament, els límits que 

ens marca la música són molt estrets. De la mateixa manera, més que en el pla 

morfosintàctic, els problemes els trobem en el nivell estilístic, ja que, a més de trets 

propis de la llengua (nominalitzacions, per exemple), trobem característiques pròpies de 

la poesia (hipèrbatons, anàfores ambigües, etc.) que realment ens porten a reordenar els 

versos per proveir-los de sentit en català.  

5.1.2. Problemes instrumentals i problemes extralingüístics 

Els problemes instrumentals deriven de la dificultat de documentació, tant pel que fa a 

cerques inusuals com pel que fa a casos que hagin necessitat moltes cerques. En la 

nostra traducció adaptada a la música, els problemes instrumentals afecten 

principalment la cerca dels facsímils originals de les cançons i la interpretació de la seva 

notació, a més de la comprensió de la terminologia i de la morfologia del moyen 

français que han requerit una cerca a fons en diccionaris especialitzats en aquest camp. 

Els problemes extralingüístics són els que comprenen tots els aspectes problemàtics 

que escapen a la traducció en si. En el nostre treball, aquests problemes van lligats als 

instrumentals, ja que els extralingüístics també tenen relació amb la documentació: la 

partitura original i el text original. Les complicacions per entendre i transcriure les 

partitures i els textos originals dels facsímils són un aspecte que no afecta directament el 

procés de trasllat d’uns mots d’una llengua a una altra. 

5.1.3. Problemes pragmàtics 

Hurtado defineix els problemes pragmàtics com els relacionals amb els actes de parla 

presents en el text original, la intencionalitat de l’autor, les pressuposicions, els 

problemes derivats de l’encàrrec de traducció, de les característiques del destinatari i del 

context en què s’efectua la traducció. Aquests són els problemes més rellevants amb què 

ens hem topat en el nostre procés de traducció, ja que l’encàrrec fictici que ens 

plantejàvem a la introducció és el que ens marca que hem de traduir les cançons perquè 

puguin ser cantades, tenint en compte els elements que hem mencionat anteriorment: 

l’accentuació i les síl·labes, el missatge del text original i la rima.  
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A continuació, com ja hem dit, aprofundirem en problemes concrets que serviran per 

exemplificar els problemes més comuns a la nostra traducció. Gran part d’ells són 

problemes pragmàtics perquè s’ocasionen majoritàriament pel fet d’adaptar el text a la 

música. 

5.2. Problemes concrets 

Els problemes que es detallen d’ara endavant són problemes concrets que il·lustren els 

problemes més notables i rellevants amb què ens hem topat en el procés de traducció. 

En primer lloc, però, farem un repàs de les dificultats de comprensió més 

representatives que es deriven dels textos originals. 

5.2.1. Dificultats dels textos de partida 

En primer lloc, la representació gràfica dels textos originals en dificulta la lectura i la 

comprensió. D’una banda, trobem grafies diferents a les del francès actual: la lletra s, 

per exemple, es representa amb la grafia ſ. Per aquest motiu, hem hagut de documentar-

nos i posar especial atenció a l'hora de transcriure els poemes per no confondre una s 

amb un f, fet que podria causar una ambigüitat en la traducció tal com ens va passar al 

principi de traduir la cançó Douce memoire, en plaisir consomée: vam confondre el 

temps verbal sont (del verb ser) per font (del verb fer) en el vers següent: “Tesmoins en 

sont noz maleurs qu’on peut veoir”. A més, també hem observat que algunes lletres 

estan representades per més d’una grafia, element que hem hagut de detectar per no 

caure de nou en ambigüitats. Per exemple, la lletra j a vegades correspon a la j, però a 

vegades a la lletra i. Per acabar, com que les partitures dels facsímils foren escrites amb 

impremta de plaques mòbils, els textos s’havien de comprimir al màxim, fins al punt 

que a vegades s’eliminaven accents, espais o apòstrofs. Nosaltres hem trobat alguns 

d’aquests casos que, en un primer moment, quan encara no havíem detectat que s’havia 

eliminat un element, van fer que confonguéssim el sentit del text original i, per tant, que 

el traduíssim de manera errònia. Alguns dels casos són els següents: 

Exemple 1. Servant d’exemple a tous piteux avoir. (Douce memoire, en plaisir 

consomée)  

Representació correcta: Servant d’exemple a tous piteux à voir. 
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En aquest cas, es va eliminar l’espai entre la preposició a, a la qual també se li va 

eliminar l’accent, i el verb voir. Així doncs, semblava que la preposició i el verb 

formessin un únic mot, el verb, que en aquest estaria cas nominalitzat, avoir. 

Exemple 2. Le mal nous la remis en son pouvoir. (Douce memoire, en plaisir consomée)  

Representació correcta: Le mal nous l’a remis en son pouvoir. 

A l’exemple 2 veiem que es va excloure l’apòstrof entre el pronom le abreujat i 

l’auxiliar avoir en la tercera persona del singular. 

En segon lloc, també trobem que algunes de les figures retòriques, tot i ser pròpies de 

la poesia, entorpeixen la interpretació dels versos, ja que podem entendre un sentit 

diferent al del text original si no detectem el recurs retòric. 

Exemple 3. Je serviray d’amour le Roy puissant, (Tant que vivray en aage florissant)  

Solució: Serviré el rei de l'amor poderós 

En aquest vers trobem un hipèrbaton, una alteració de l’ordre gramatical dels mots. A 

primera vista podem interpretar, tot fent una traducció literal: “jo serviré amb amor el 

rei poderós”. En canvi, un cop coneixem el context, observem que el canvi d’ordre ens 

ha fet traduir amb un fals sentit, ja que el vers realment vol dir-nos: “jo serviré el rei 

poderós de l’amor”. 

Exemple 4. Il auroit bien qui sçauroit son sçavoir, (Douce memorie, en plaisir 

consomée) 

Solució: (la fortalesa de l'amor sorgida) / tant de bo sabé ignorar.  

Aquest és un dels versos que conté una anàfora (possessius, relatius, etc.), que en 

aquest cas apareix representada pel possessiu son. El problema en aquesta figura 

retòrica és que l’antecedent del possessiu és ambigu i hem d’identificar a què fa 

referència per poder traduir correctament el text. Finalment, pel context, vam arribar a la 

conclusió que feia referència a tot el vers anterior, tal com es veu a la traducció. 

Finalment, per acabar amb les dificultats derivades dels textos de partida, és interessant 

mencionar que algunes paraules del moyen français tenen una forma semblant a les del 

francès actual, però un sentit diferent. 
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Exemple 5. Or tant d’ennuy qui as voulu pourvoir, (Douce memoire, en plaisir 

consomée)  

En francès actual, el mot ennui significa avorriment, mentre que ennuy en moyen 

français denota dolor, tristesa o turment. 

5.2.2. Problemes a l’hora de traduir 

En aquest últim apartat de problemes detallarem alguns dels problemes concrets que 

hem anat trobant a mesura que traduíem les chansons per tal d’exemplificar el conjunt 

de la problemàtica traductològica. Com que ens proposem comentar problemes tan 

específics, ens és impossible classificar-los per tipus. Així doncs, els dividirem per 

cançons, explicant els problemes que ens hem anat trobant a mesura que avançàvem en 

la traducció, vers per vers.  

Els casos que s’especifiquen a continuació són derivats, bàsicament, de l’encàrrec de 

traducció, ja que hem hagut d’adaptar el text a la música. És per això que hem hagut de 

passar per moltes opcions traductològiques i, per exemple, modificar un vers per poder 

rimar amb el seu corresponent abans d’arribar a la solució que ens interessava per la 

seva rima, pels accents o per les síl·labes.  

A més, cal dir que, a part de tenir en compte els aspectes que limiten la nostra traducció 

perquè ha de poder ser cantada, hem intentat en la mesura del possible atorgar un caire 

poètic al lèxic de les cançons. D’aquesta manera, hem utilitzat la forma dels possessius 

ton o son, o paraules amb un caràcter, una força i un to d’inspiració propis de la poesia 

com ufanós, llangorós o copiós. 

Igualment, cal puntualitzar que hem utilitzat abreviacions de paraules per afavorir la 

lectura de la lletra musicada i aclarir quan cal pronunciar les sinalefes. Així doncs, a 

vegades hem optat per escriure pro’, qu’ o nostr’. 

— Problemes concrets de Tant que vivray en aage florissant  

En primer lloc, parlarem d’un cas que es reitera en les traduccions de totes tres cançons: 

fer servir un sinònim en comptes del mot en què havíem pensat en un principi perquè 

ens facilita poder fer la rima.  
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Exemple 6. Tant que vivray en aage florissant,  

Solució: Mentre viuré en el temps ufanós, 

En aquest cas hem utilitzat el mot temps en comptes d’edat, que potser és la paraula que 

més s’hi hauria adit des d’un principi, ja que edat és una paraula femenina i no hauríem 

pogut rimar amb el següent vers. Per aconseguir la rima també hem hagut de reordenar 

oracions per tal que un mot quedés al final. 

Pel que fa al nombre de síl·labes, en alguns casos hem hagut de prescindir d’alguns 

matisos del text original per poder aconseguir el mateix recompte sil·làbic en l’original 

que en el text meta (el català tendeix a tenir paraules més llargues i més subordinades). 

Tot i així, no hem perdut mai de vista l’essència del missatge de partida. 

Exemple 7. Mais après dueil m’as fait rejiouissant,  

Solució: Després del dol m’has fet tornar joiós, 

Hem hagut d’eliminar el to contrastiu del mais perquè la preposició després de és més 

llarga que la francesa après. 

En alguns casos també hem hagut de recórrer a la compensació estilística, ja que per 

motius de rima d’accentuació o de recompte sil·làbic desviàvem una mica la intenció 

original, però sense afectar al contingut. 

Exemple 8. Car j’ay l’amour de la belle au gent corps  

Solució: Car tinc l’amor de qui llueix bon cos. 

Tot i que aquesta solució és més neutre que l’original, el sentit és el mateix i no deixa de 

ser poètic i correcte. A més, l’accentuació i la sil·labació coincideix perfectament. El 

matís de la bellesa de l’estimada es recollirà més endavant en el poema (compensació 

estilística). Aquest n’és el cas: 

Exemple 9. Fy de tristeses, Vive liesse  

Solució: Prou de tristesa, amunt la bellesa 

En comptes d’utilitzar un mot que s’apropés més al sentit d’alegria i felicitat que denota 

liesse, hem optat per un sinònim més allunyat, però que compensa perfectament la 

neutralitat que hem il·lustrat amb l’exemple 8. Quant a l’exemple 9, cal dir també que el 
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català sí que requereix l’article que no posa el francès davant del substantiu liesse, per la 

qual cosa si haguéssim traduït visca la bellesa tindríem una síl·laba de més. Per aquest 

motiu, hem provocat una sinalefa entre tristesa i amunt que ens estalvia aquesta síl·laba 

que no volíem. 

Per acabar l’enumeració de casos que il·lustren els problemes amb què ens hem topat, 

hem de fer esment a un altre cas de compensació estilística diferent a l’anterior. Si en 

el cas que hem vist anteriorment la compensació anava lligada al missatge, ara té a 

veure amb la rima.  

Exemple 10. Puis qu’en amour j’ay tant de bien,  

Solució: Ja que l’amor en mi és copiós, 

El mot bien rima amb el vers que acaba en sien, però nosaltres no hem aconseguit que 

aquest vers rimés amb el seu corresponent, per això hem compensat aquest element que 

no hem pogut traslladar amb una compensació estilística: fent rima interna dins del vers. 

Cal dir, a més, que l’estrofa en què es troba ja està plena originalment de rimes internes, 

fet que fa que el recurs compensatori soni natural dins del seu context. 

— Problemes concrets de Vous perdez temps de me dire mal d’elle 

Per començar, comentarem un cas d’accentuació. Com ja hem vist, l’accent musical ha 

de concordar amb l’accentuació dels mots. L’exemple del qual parlem a continuació és 

un dels casos en què aquests dos tipus d’accents no coincideixen. El problema l’hem 

tingut a l’hora de trencar amb aquesta discordança. 

Exemple 11. Gens qui voulez divertir mon entente.  

Solució: Els qui voleu del meu anhel distreure’m.  

L’accent musical fa recaure la síl·laba tònica a l’última síl·laba del vers. No obstant 

això, no hem fet coincidir aquest accent musical amb el del mot, igual que fa l’original. 

D’una banda, cal dir que no hem mantingut aquesta dissonància entre accents perquè no 

haguem trobat una solució que ho aconseguís, sinó perquè el vers pogués rimar amb el 

seu corresponent, en què es produeixen les mateixes característiques. D’altra banda, 

hem de dir que, com que fem coincidir la síl·laba tònica amb una nota llarga, la no 

sincronia d’accents passa desapercebuda.  
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D’altres cops hem hagut de substituir una imatge per una altra que expressés el 

mateix missatge, ja que, en traduir l’original per la mateixa imatge, el nombre de 

síl·labes sobrepassava el necessari. 

Exemple 12. En fleur de la jeneusse,  

Solució: A l’abril de la vida, 

A l’exemple 12, el vers francès ens indica que l’estimada es troba al bell mig de la 

joventut. La traducció literal hauria estat perfectament vàlida, ja que “a la flor de la 

joventut” és una expressió totalment genuïna en català. No obstant això, com que el 

nombre de síl·labes és més elevat del que ens cal, i els accents no coincidirien amb els 

musicals, hem hagut de buscar una altra solució. Primer de tot, hem intentat mantenir la 

primera part de la frase i substituir joventut per un sinònim, però o no encaixaven per 

accents o per síl·labes. Així doncs, hem decidit canviar la imatge: d’una banda, en 

comptes d’expressar que l’estimada es troba en el temps en què la joventut està en tot el 

seu esclat, conservaríem només que es troba a la joventut. D’altra banda, com que hem 

renunciat a la paraula flor, hem volgut arribar a un sinònim que recollís el matís. De 

nou, hem recorregut a sinònims del mot joventut (primavera, abril, etc.) i finalment hem 

arribat a la solució que es dóna a l’exemple 12. 

Per finalitzar amb els casos que exemplifiquen els problemes amb què hem topat en 

aquesta cançó, ens centrarem en els dos últims versos. A la poesia original, els versos 

tenen una relació semàntica, però són dos versos separats morfosintàcticament. Tot i 

que el format visual es manté en dos versos separats, a la traducció, per aconseguir tant 

la rima com l’accentuació hem optat per unir-los, constitueixen una sola frase.  

Exemple 13. Car mon amour vaincra vostre mesdire, / Tel en mesdit qui pour soy la 

desire, 

Solució: Car mon amor venç la injúria d'aquell / qui mal en diu, qu'és qui la voldria per 

ell. 

Unint els dos versos en una sola oració hem aconseguit una rima visual (rima assonant 

en què les vocals tenen diferents obertures). A més, les síl·labes i els accents quadren 

perfectament.  
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— Problemes concrets de Douce memoire, en plaisir consomée 

La traducció literal no sempre funciona, sigui perquè la solució que en resulta és opaca, 

o, novament, perquè les síl·labes, els accents o la rima no són els que ens calen. És per 

això que, en alguns casos, ha calgut extreure l’essència del sentit a partir del qual hem 

pogut parafrasejar el vers per aconseguir-lo amb les característiques necessàries.  

Exemple 14. O siecl’ hereux qui cause tel sçavoir.  

Solució: Vida feliç que em duus a descobrir.  

La solució literal no acaba de ser transparent. A més, no rimaria amb el vers 

corresponent. Així doncs, en reformular el sentit, el vers pot rimar amb el que li 

correspon (que acaba amb el mot enfortir). Això no ho hauríem aconseguit sense passar 

abans per moltes opcions de cadascun dels dos versos per poder fer-los rimar sense 

perdre de vista els accents i les síl·labes.  

Altra vegada, veurem un problema solucionat amb un sinònim. Aquest cop, però, té a 

veure amb la música.  

Exemple 15. La fermeté, de nous deux tant aymée,  

Solució: La fortalesa de nostr’ amor sorgida. 

En comptes d’optar per fermesa hem fet servir fortalesa, ja que, tot i que el primer mot 

té les mateixes síl·labes que la paraula fermeté de l’original, les síl·labes musicals ens 

demanen una síl·laba més. L’original allarga l’última lletra amb un cop de veu per 

substituir aquesta última síl·laba que li cal. Nosaltres, però, després de cantar-la 

diversos cops, hem trobat més adient afegir-la. A més, hem hagut de tenir en compte 

que en aquesta cançó es repeteixen moltes paraules i si utilitzem fortalesa en aquest 

vers, també ho haurem de fer en l’altre on aparegui.  

A continuació, presentem un exemple que ens demostra que és primordial entendre 

correctament el text original.  

Exemple 16. Or maintenant as perdu ton pouvoir / [...] / Servant d'exemple à tous 

piteux à voir.  

Solució: Pro’ ara mateix has perdut ton poder / [...] / Servint d’exemple a qui amb 

dissort visqué.  
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En un primer moment havíem aconseguit una rima consonant perfecta: “Pro’ ara mateix 

ja no ets poderós / [...] / Servint d’exemple a tot ésser llastimós.”. No obstant això, en 

analitzar més a fons el missatge, vam veure que qui ha perdut el poder és la memòria. 

Així doncs, aquesta primera solució no ens funciona, ja que l’adjectiu poderós hauria de 

ser femení, i en la seva flexió femenina ens desquadra la rima i les síl·labes. Finalment, 

vam arribar a la solució que es presenta a l’exemple 16 en què hem aconseguit rima 

visual. Cal dir que hem intentat, majoritàriament, aconseguir rimes perfectes 

(consonants o assonants), però en alguns casos hem hagut de recórrer a aquest tipus de 

rima, la visual.  

Un altre cas en què cal saber allunyar-se de la traducció literal és el següent: 

Exemple 17. Finy le bien, le mal soudain commence,  

Solució: S’acaba el bé, el mal de sobté avança, 

Tot i que la traducció literal era totalment genuïna, no hem fet servir comença sinó 

avança per aconseguir una rima consonant perfecta.  

Per tal de mantenir el sentit hem hagut de renunciar a alguns trets de la poesia original. 

Per exemple, a la cançó de Douce memoire, en plaisir consomée, que té dues parts, les 

paraules finals de cada vers de la primera part són les mateixes que a la segona part, 

però al revés a excepció de dues. A la traducció, però, hem hagut de renunciar a aquesta 

particularitat, ja que sinó el missatge hagués variat. Només hem pogut mantenir algunes 

de les paraules.  

Acabarem amb els problemes de traducció parlant d’un dels versos que ens ha causat 

més dificultat per motius de comprensió del text original. El cas l’hem explicat a 

l’exemple 4, ara comentarem més a fons com l’hem solucionat: com que es tracta d’una 

anàfora que fa referència al vers anterior, hem hagut de concebre el sentit dels dos 

versos conjuntament. Així, s’entén que l’amant desitjaria ser inconstant amb l’amor, 

l’objecte del desig, expressió només és retòrica, ja que l’amant realment no vol canviar 

la fermesa del seu amor, ni tan sols deixar de patir. Així doncs, hem reformulat el sentit 

per captar el sentit i aconseguir les síl·labes, els accents i la rima desitjats.  
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6. CONCLUSIONS 

Una de les conclusions més destacables que extraiem d'aquest treball és que cal ser 

conscient del que implica la traducció d’una obra de les característiques de les nostres 

tres cançons renaixentistes. El traductor ha de tenir en compte molts aspectes alhora, 

tant de la música com del text, i a vegades ha d’establir prioritats. No es tracta d’una 

traducció en què només hi intervé el text i el marc que l’envolta, sinó que el traductor ha 

de dur a terme una traducció amb molts fronts oberts en què tots els elements implicats 

no tenen la mateixa importància. A més, ha de familiaritzar-se a fons amb la música i la 

lletra, per la qual cosa necessita coneixements musicals o documentar-se per poder 

analitzar la poesia i la música.  

6.1. Compliment dels objectius 

 Hem definit un marc teòric que contextualitza el gènere de les nostres cançons 

originals, la chanson parisienne. També hem descrit les peculiaritats del gènere 

així com els seus antecedents que ajuden a ubicar el marc de les tres cançons. 

Finalment, hem comprovat que Tant que vivray en aage florissant, Vous perdez 

temps de me dire mal d’elle i Douce memoire, en plaisir consomée compleixen 

totalment les característiques d’una chanson parisienne. 

 Hem traduït les tres cançons del moyen français al català de manera que puguin 

ser cantades, és a dir, ajustant els textos a cadascuna de les melodies de les 

quatre veus de cada cançó. Per fer-ho ens hem fixat un esquema de prioritats, ja 

que ens hem adonat que a l’hora de fer una traducció adaptada a la música, tot i 

que l’objectiu sigui traslladar tots els elements de l’original al text meta, a 

vegades n’hem de prioritzar uns en detriment dels altres. Així doncs, hem 

respectat el nombre de síl·labes i hem fet coincidir l’esquema accentual de la 

música amb el dels mots, aspecte que no sempre compleix l’original. Pel que fa 

a la rima, hem hagut de jugar amb infinites versions dels versos per poder 

aconseguir-la sense perdre els matisos i els continguts implícits del missatge 

original. De fet, una de les tasques més rellevants d’aquest treball ha estat 

aquesta, jugar amb els mots, els sentits, les metàfores i els sinònims per arribar a 

un vers que complís amb els requisits que ens plantejàvem. Per fer-ho hem hagut 

d’unir versos en una sola oració (tot i que respectant el format del vers) o 
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recórrer a estratègies com la compensació estilística o l’adaptació. Així doncs, 

hem aconseguit traduir les chansons sense haver de renunciar al contingut que 

transmet el text original. Fins i tot hem fet rimar tots els versos (a excepció d’un 

o dos que hem explicat a l’apartat de problemes) i els hem dotat d’un registre 

poètic propi de les lletres originals. Finalment, cal dir que hem aconseguit fer 

una traducció que s’ajusta al públic general i a l’encàrrec fictici que ens 

marcàvem a la introducció.  

 Hem fet quadrar els textos amb la música en una partitura convencional per tal 

que els estudiants de cant que la rebran no tinguin cap problema per llegir-la i 

interpretar-la més que la dificultat que pugui comportar la música en si. 

 Hem descrit i solucionat els problemes de traducció que comporta la traducció 

de cançons per ser cantades. N’hem enumerat uns quants que serveixen per 

il·lustrar el conjunt de la problemàtica traductològica d’aquest tipus de 

traducció, ja que hem observat que els problemes es reiteren perquè pertanyen 

més aviat al nivell macrotextual i són el resultat de l’adaptació de la lletra a la 

música. 

6.2. Punts no fixats des de l’inici 

Durant el procés d’elaboració del treball hem optat per introduir alguns altres apartats 

que també faciliten la comprensió de la traducció.  

 D’una banda, hem afegit un punt contextualitzador al marc teòric: la llengua dels 

textos. Hem descrit les peculiaritats del moyen français que ens han fet encara 

més complex el procés de traducció.  

 D’altra banda, hem inclòs un apartat d’aspectes a tenir en compte abans de 

traduir que ens ha ajudat a veure que el traductor de cançons per ser cantades ha 

de tenir en compte un volum d’elements molt més rellevant de l’esperat. A més 

de les característiques pròpies de la traducció de poesia, ha de tenir present en 

tot moment les característiques de la música i del gènere musical.  
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8. AGRAÏMENTS 

Per acabar amb el cos del treball i abans de passar a l'apartat d'annexos, m'agradaria fer 

esment a les persones que en certa manera han contribuït en diferents punts de 

l'elaboració del treball. 

En primer lloc, he d'agrair el suport de dos professionals que han estat font de 

coneixement per al treball. D'una banda, el musicòleg Eloy Garcia va aportar els seus 

coneixements que em van ajudar a l'elaboració del marc teòric i em va proporcionar 

bibliografia adient per redactar-lo. D'altra banda, he d'agrair a la filòloga francesa, 

especialista en la llengua del segle XVI, Caridad Martínez que col·laborés ajudant-me a 

entendre alguns dels versos més complexos i aportant possibles solucions. 

En segon lloc, pel que fa a la transcripció i l'edició de partitures, d'una banda, he 

d'agrair la contribució del musicòleg Eloy Garcia, de nou, per ajudar-me en l'edició de 

les partitures. D'altra banda, el professor de flauta de bec del Conservatori Municipal de 

Música Joan Izquierdo m'ha ajudat a transcriure els facsímils a una partitura 

convencional. 

Per acabar, no puc oblidar mencionar el quartet de cantants que m'ha regalat el seu 

temps i ha fet possible que l'encàrrec fictici que m'havia marcat a la introducció es 

convertís, en certa manera, en un encàrrec real. Els estudiants de cant del Conservatori 

Municipal de Música que han gravat les cançons traduïdes al català han estat: Laia 

Armengol (soprano), Berta Lunes (contralt), Samuel Bolufer (tenor) i  Jousé García 

(baix). Finalment, gràcies, de nou, a en Joan Izquierdo per col·laborar a la gravació i per 

les seves indicacions. 
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9. ANNEXOS 

En aquest apartat incloem els textos originals a partir dels quals hem traduït les cançons 

Tant que vivray en aage florissant, Vous perdez temps de me dire mal d’elle i Douce 

memoire, en plaisir consomée: a part de les fotocòpies dels facsímils de les partitures 

originals, també afegim els poemes transcrits. A més, com hem dit a l'apartat de 

traducció, també afegim els nostres textos meta: les partitures amb la traducció adaptada 

a la música. Per acabar, hem aconseguit gravar amb quatre cantants voluntaris el que 

seria el resultat final del nostre encàrrec: les cançons cantades en català per una soprano, 

una contralt, un tenor i un baix estudiants del Conservatori Municipal de Música de 

Barcelona. A causa de la complicació de la part musical de Douce memoire, en plaisir 

consomée i de la manca de temps de treball amb els cantants, hem gravat, a tall 

d'exemple, les altres dues cançons. S’adjunta la gravació en un CD al final del treball. 

9.1. Fotocòpies dels facsímils originals 

9.1.1.  Tant que vivray en aage florissant  
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9.1.2. Vous perdez temps de me dire mal d’elle  
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9.1.3. Douce memoire, en plaisir consomée 
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9.2. Textos transcrits 

9.2.1. Tant que vivray en aage florissant  

Tant que vivray en aage florissant 

je serviray d’amour le Roy puissant, 

En fait en dit en chansons & accords, 

 

Par plusieurs jours m’as tenu languissant, 

Mais après dueil m’as fait rejiouissant, 

Car j’ay l’amour de la belle au gent corps  
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Son aliance c’est ma fiance, 

Son cœur est mien, Le mien est sien, 

Fi de tristesse, Vive liesse, 

Puis qu’en amour j’ay tant de bien. 

 

9.2.2. Vous perdez temps de me dire mal d’elle 

Vous perdez temps de me dire mal d’elle, 

Gens qui voulez divertir mon entente, 

Plus la blasmez plus je la trouve belle, 

S’esbahit on ? si tant je me contente, 

 

En fleur de la jeunesse, 

A vostr’ advis riens n’est ce, 

N’est ce rien de sa grace, 

Cessez voz grands audaces, 

 

Car mon amour vaincra vostre mesdire, 

Tel en mesdit qui pour soy la desire, 
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9.2.3. Douce mémoire, en plaisir consomée 

Douce memoire, en plaisir consommée,  

O siecl’ hereux qui cause tel sçavoir, 

La fermeté, de nous deux tant aymée, 

Qui à noz maux as sçeu si bien pourvoir, 

 

Or maintenant as perdu ton pouvoir, 

Ronpant le but de ma seull’ esperance, 

Servant d’exemple à tous piteux à voir, 

Finy le bien, le mal soudain commence, 

 

Finy le bien, le mal soudain commence, 

Tesmoins en sont noz maleurs qu’on peut veoir  

Car tout le bien, trouvé par l’esperance, 

Le mal nous l’a remis en son pouvoir 

 

Or tant d’ennuy qui as voulu pourvoir, 

De varier la fermeté aimée, 

Il auroit bien qui sçauroit son sçavoir, 

Douce memoire en plaisir consommée. 
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9.3. Traducció adaptada a la música en partitures  

9.3.1. Mentre viuré en el temps ufanós 
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9.3.2. Perdeu el temps en dir-me tant mal d'ella 
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9.3.3. Dolça memòria, pel plaer consumida 
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