
La donna

XVII (59)

Certo, Guitton, de lo mal tuo mi pesa 
e dolmi assai, ché me ne ’ncolpi tanto. 
S’altri il suo ti difende, or fatti offesa 
s’aver no ’l dïa già tanto ni quanto? 
Se pe·ragion sonmi de te defesa, 
donque perché di me fai tal conpianto? 
Ver è che la ragion tua non ò ’ntesa, 
como cheresti me in privato canto. 
Ma vene in tale parte e ’n tal stagione, 
e pensa di cherer securamente 
ciò che credi che sia di tua ragione, 
ch’eo te ’l convento dar ben dobbramente; 
ma non cherer, né sia la tua ’ntenzione, 
ciò che ’l chieder e ’l dar fusse spiacente. 

XVIII (60) 

Gioia d’onne gioioso movimento, 
non mi repento – se villan so’ stato 
né curucciato – voi; ché però sento 
a me ’l talento – vostro umilïato. 
Ché ’n ciò fui dato – solo a ‘ntendimento 
del valimento – quale è ‘n me tornato; 
e ò parlato - contra sapimento, 
ché piacimento – sol ò en voi trovato. 
E, se gravato – m’avete sovente, 
sì dolcemente – m’àve trapagato 
lo vostro orrato – dir, che son gaudente. 
Là du’ piagente – v’è, verrò di grato, 
e siame dato – ciò che più v’è gente, 
che più cherente – non serò trovato. 
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La dona

XVII (59)

Certament, Guittone, em pesa molt el teu mal, i em dol molt que
me’n culpis. Si una altra persona et rebutja el que és seu, et sents
ofès si no tens cap dret a tenir-ho, ni poc ni molt? Si amb tota
legitimitat m’he defensat de tu, doncs, per què et lamentes tant
de mi? És veritat que no he entès per quina raó em demanaves
en un racó privat. 

Però vine en tal lloc i en tal ocasió i demana amb confiança
el que creus que tens el dret de demanar. Perquè jo et prometo
que t’ho donaré per duplicat; però no em demanis, ni en tinguis
intenció, el que pugui ser desplaent de demanar i de donar.

XVIII (60)

Joia de tot moviment joiós, no em penedeixo d’haver-me com-
portat vilanament, ni d’haver-me enrabiat amb vós perquè de re-
sultes d’això, noto el vostre desig més amable envers mi. Perquè
em vaig dedicar a fer-ho només mirant d’obtenir el profit que
n’he obtingut; i he parlat contra saviesa perquè, en realitat, en
vós he trobat només plaer.

I, si sovint m’heu oprimit, tan dolçament me n’han rescaba-
lat les vostres honorables paraules, que me’n sento ple de joia.
Allí on us plagui vindré de bon grat, i que em sigui donat el que
més us agradi, perquè no demanaré res més.
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XIX (69) 

Ben meraviglio como om conoscente, 
over omo che ami per amore, 
pò ver’ chi ama istar croi’ e spiacente 
e farli a suo poder noi’ e dolore, 
perché moglieri o sorore o parente 
li sia la donna c’ama l’amadore: 
poi sa che·cciò li aven forzatamente, 
perch’à ’n altrui bailia l’alm’e lo core. 
Donque faria mercede e cortesia 
e ben suo grande e de la donna maggio, 
covrirli e darli a stagione agio e via; 
ché, s’ello pur guardar vòl lo passaggio 
e l’om de gir soffrir non pò, follia 
li cresce sì che i monta ont’e dannaggio. 

XX (72) 

Con’ più m’allungo, più m’è prossimana 
la fazzon dolce de la donna mia, 
che m’aucide sovente e mi risana 
e m’àve miso in tal forsennaria, 
che, ’n parte ch’eo dimor’ in terra strana, 
me par visibil ch’eo con ella sia, 
e or credo tale speranza vana 
ed altra mi ritorno en la follia. 
Così como guidò i magi la stella, 
guida me sua fazzon gendome avante, 
che visibel mi par e incarnat’ella. 
Però vivo gioioso e benistante, 
ché certo senza ciò crudele e fella 
morte m’auciderea immantenante. 
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XIX (69)

Molt em meravella que un home de coneixement, o sigui un
home que estimi per amor, pugui comportar-se de manera cruel
i desplaent envers algú que està enamorat, i, amb el seu afany,
causar-li enuig i dolor, pel fet que la dona que aquest amant esti-
ma sigui muller o germana o parenta seva: tal com tothom sap,
tot això li passa per força, perquè té l’ànima i el cor sota el poder
d’un altre. 

Es comportaria, doncs, de manera molt més misericordiosa i
cortesa —i això seria un gran motiu de bé per a ell i encara més
per a la dona— si els encobrís i els donés en el moment oportú
ocasió i camí; perquè, si en tot cas ell vol guardar-ne l’accés, i
l’home en qüestió no pot tolerar d’anar-se’n, passa que creix en
aquest la follia, de manera que augmenten en aquell vergonya i
dany. 

XX (72)

Com més m’allunyo, més se m’atansa el dolç semblant de la
meva senyora, que em mata sovint i em cura, i m’ha posat en tal
deliri, que mentre jo em trobo en terra estranya, veig com si esti-
gués amb ella; i tan aviat crec vana aquesta esperança com torno
a viure aquesta bogeria.

Tal com l’estel va guiar els mags, em guia el seu semblant
precedint-me, com si fos visible i present de carn i ossos. Per
aquesta raó visc joiós i feliç, perquè sense això em mataria a
l’instant una mort cruel i pèrfida. 
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sionistes en el fons, de l’art de Guittone d’Arezzo. «Superar» és
anar més enllà en tots els sentits: desemmascarar, potser, però
amb la riquesa i l’habilitat d’un mestre. Sobre aquest manierisme
poètic, em permeto remetre’m a les reflexions de Del Monte
(1953), i també a la nota al sonet 31 i la introducció. D’altra ban-
da, aquesta darrera sèrie de sonets ja han precipitat el desenvo-
lupament del discurs cap a una situació oberta de joc escènic on
els personatges despleguen tota l’ambigüitat del llenguatge en
relació amb la concretesa de les seves intencions.

XIX (69) – XX (72)

XIX (69)

Sonet d’esquema ABABABAB CDCDCD

El sonet 60 obre, en el fil narratiu descrit per Leonardi, un ulte-
rior «capítol» de sonets del cançoner, i ho fa amb el sentiment d’a-
legria per l’actitud menys esquerpa de la dona allí expressat.
Però l’aire satisfet troba nous obstacles, principalment els desen-
volupats en aquests dos sonets (la referència dels quals als
motius més genèrics del model —afegits a altres com la necessi-
tat de celar al sonet 63— és clara): els malparlers i la llunyania,
insignes llocs comuns en el plantejament de l’obstacle en l’amor
cortès. Significativament, es poden veure com els darrers passos
abans de la crisi final del joc: en el fracàs després del seguiment
de les normes del model (a partir del sonet 77) es generarà una
explosió anticortesa que desembocarà en la discussió final ja
manifestada sense mitges tintes (Leonardi 1994: XXXV). 

Una característica important de l’estil de Guittone d’Arezzo
és visible en aquest sonet 69 de manera més nítida que en altres
llocs. L’arborescència sintàctica dels quartets (recordem les ide-
es de Landoni 1995 exposades en part al sonet 18), aquest des-
plegament analític que sembla buscar la concisió d’un sol ins-
tant expressiu simultani que englobi el sentit de manera
sincrònica, ens porten, sense ser obscur ni representar un cas
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particularment complex, a la imatge estilística d’un autor que no
pot contemplar ni usar la tradició si no és des de la distància
desencantada de l’anàlisi, la dissecció, les ganes d’anar obrint
noves explicacions, noves explicitacions. La mateixa longitud de
la paràfrasi n’és indicativa. Com diu Bruni (1990: 296-297), hem
de veure-hi un desig insaciable de fer-se entendre, de dir, d’ex-
pressar-se —amb el resultat d’una poesia analítica, racionalit-
zant, cerebral—. És una condició perfectament resumida en les
paraules de Bologna (1995: 431-432) (vegeu el comentari al
sonet 77). Fent un salt potser extemporani, podríem remetre’ns
a les paraules de Gadamer, segons el qual el text literari s’articu-
la en la peculiar tensió entre el sentit del discurs i la seva auto-
representació (Gadamer 1992: 340), que el fa especulatiu no
perquè copiï sinó perquè la sintaxi i la distribució posen de
manifest la seva participació plena en aquella característica del
llenguatge poètic descrita pel mateix filòsof: «La enunciación
poética es especulativa porque no copia una realidad que ya es,
no reproduce el aspecto de la especie en el orden de la esencia,
sino que representa el nuevo aspecto de un nuevo mundo en el
medio imaginario de la invención poética» (Gadamer 1991: 563).
Complexitat, obscuritat i desencís podrien des d’un cert punt de
vista emmirallar-se mútuament.

Els destinataris són aquí els noiosi, els lauzengiers de la líri-
ca trobadoresca. El poeta es pregunta com algú amb «coneixe-
ment», només perquè la dona estimada li és parenta, pot posar
obstacles a l’amant, tot i saber que aquest amant actua amb la
voluntat coartada pel domini d’Amor (l’altrui del v. 8). Li convin-
dria més (l’honoraria més) afavorir l’encontre dels amants; per-
què l’amant, no podent actuar per sobre de l’influx de l’amor,
només pot embogir, i aquest fet seria dolorós i motiu de vergo-
nya per a l’home «de seny» —de seny cortès, és clar; cf. el comen-
tari al sonet V (18)—. Aquest home pot ser també un personatge
que cal comparar amb un guardià que custodia l’accés, passag-
gio, una referència sexual molt explícita segons Leonardi (1994:
206), el qual, seguint Cropp (1975: 250-251), la remet a fases
arcaiques de la lírica provençal, la tradició dels gardadors (amb
menció especial al con gardat de Guilhem de Peitieu).
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XX (72)

Sonet d’esquema ABABABAB CDCDCD

És el torn ara de l’obstacle noble i il·lustre, cèlebre en tota la tra-
dició lírica medieval, de la llunyania: el lonh insistent de Jaufré
Rudel, llegit sobretot en clau giogràfica (cf. Cirlot 1996), la de la
distància aquí explícitament real i física com a prova de la perfec-
ció, però també generadora d’interessants fenòmens com ara una
al·lucinació (en sintonia amb el pensar que hem vist al sonet 43),
provocada per les cogitacions intenses del personatge: tot molt
canònicament situat en el quadre de l’amant concentrat en si
mateix, en els girs en espiral de la seva malenconia (vegeu-ne un
quadre suggestiu, encara en Agamben 1993). El que és clar és
que el desenvolupament del «relat» haurà de desemmascarar
aquesta perfecció de coordenades com a pura tàctica de l’aparen-
ça sense caure radicalment en la burla carnavalesca, sinó més
aviat amb el gest desencantat de reconèixer en aquesta idealitat
estètica un contrast decebedor amb els fets. Al mateix temps,
però, no deixa de jugar-hi fins al final: enyor o burla, aquests són
els sorprenents pols d’una ambigüitat desencantada, que maldem
per comprendre i que, tanmateix, se’ns esmuny. Perquè és en la
seva coincidència simultània que es veu la moralitat constitutiva
de Guittone d’Arezzo en aquests sonets: una representació dra-
màtica (o mimètica, si es vol) del que és un recorregut ideal pel
model cortès (una escenificació ben semblant a una razo), que
no pot deixar de mostrar la distància de qui en el fons no dóna
gaires mostres de creure-hi, tot i descabdellar-ne en tots els
aspectes fonamentals, de manera impecable, les facetes; s’hi
intueix l’impuls de la burla, però també una severitat coercitiva.
Vegeu Bruni 1990: 304-305. 

5. strana «estranya» o «estrangera». 
7-8. follia, «follia», «bogeria» o més aviat, en el context,

«al·lucinació»: la de semblar-li que és amb ella: sensació tan aviat
rebutjada com viscuda intensament (vers 6) 

11. incarnata «de carn i ossos», amb un sentit diferent del
que apareix en el sonet I (1). El vers és un altre exemple d’epí-
frasi, estudiada per Cherchi (1995), l’anàlisi del qual hem desen-
volupat al sonet 12 (vegeu-ne la nota). 
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XXI (77)

Sonet d’esquema
(f

2
)A(a

4
)B(f

3
)A(a)B(f

2
)A(a)B(f)A(a)B(b

4
)C(c

2
)D(d

3
)E(e

4
)C(c)D(d

4
)

E, amb totes les rimes a partir del mateix radical porta

Abans de tancar el «relat», el poeta celebra, vantant-se, l’èxit de
la seva actuació i ho fa amb aquest «cas-límit de l’enigmística
guittoniana» (Contini 1995: 246), un exemple del seu trobar
clus, expressat també en el sonet següent, el 78 (allí en rimes
rares, fònicament estranyes) (Contini 1995: 248), sobre el qual
s’ha escrit molt; també el sonet 79 segueix el joc derivatiu (allí
amb punto). Donem l’exemple del més radical de tots per ofe-
rir la mostra prèvia «virtuosa» a l’explosió de concretesa de la
tenso final del grup 81-86. Com si, sense solució de continuïtat,
es presentessin dos pols oposats: la riquesa en l’art de compon-
dre per la dona i l’insult recíproc en el relat dels fets —com si
en la distància que separa aquestes dues realitats es desemmas-
carés una impossibilitat constitutiva (és a dir, ni amb el foc d’ar-
tifici més refinat no es pot conciliar la realitat i el codi: oposi-
ció, un cop més, entre virtualitat i concreció)—. El malabarisme
verbal arriba a la virtuosa construcció de totes les rimes (en un
esquema de rimes gens senzill, a més) sobre l’arrel porta (en
paral·lel amb porto «port», metàfora evident i directa de la satis-
facció sexual). Al sonet 76 havia retornat, amb eficàcia, vistos
els resultats, l’amenaça de mort. S’arriba a la conclusió del relat,
i els fils s’han anat enllaçant, i en moments com aquest emer-
geixen els sentits insinuats al llarg dels anteriors sonets: «La
sequenza rappresentativa crea una prospettiva entro cui legge-
re e giudicare il linguaggio dei protagonisti. Quando in 19 il
personaggio-Guittone confessa il proprio inganno, tutto il lin-
guaggio da lui usato nei sonetti 1-18 è visto in una luce diver-
sa, e fin lì insospettabile, di artificiosità e falsità; e così altre vol-
te nel corso del canzoniere, fino al culmine di 77, dove si rivela
il vero, concreto fine di tutto l’armamentario cortese prodotto,
e di 81, dove si denuncia di fatto la sostanziale inservibilità di
quel linguaggio, di quella convenzione comportamentale e poe-
tica a cui i protagonisti invano hanno tentato di attenersi.» (Leo-
nardi 1994: XXXIX). 
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La complexitat tècnica d’aquesta composició és extrema: la
superació de formes, just en el punt d’arribar al moment de van-
tar-se dels fets concrets (com si l’èxit en la matèria concreta anés
paral·lel a aquesta exhibició de virtuosisme). L’artificiosistat del
vehicle expressiu és la clau, doncs, per entendre la perspectiva
des de la qual es projecta la poesia dels sonets de Guittone: una
mediatització de l’experiència que situa la virtualitat expressada
amb libidinós talent en l’espai, quasi al·lucinat, de la consecució.
Èxit material, artifici exasperat, perspectiva dessacralitzant con-
viuen simultàniament (Leonardi 1994: 230; cf. també Cingolani
1986; Ciccuto 1985: 186). Efectivament, rebla Bruni (1995: 116),
els sonets finals de la sèrie no desvelen l’enigma de si s’ha arri-
bat o no a concloure res de tangible entre l’home i la dona («i no
solament perquè són sonets molt hermètics»): l’ambigüitat del
llenguatge, l’autèntic objecte d’aquest art al·lusiu, és implacable
(però tampoc als sonets 81-86, molt més explícits, no se’n traurà
l’aigua clara). 

Pel que fa al manierisme, que ja hem tingut ocasió de comen-
tar en aquestes notes, podem ara vincular-lo a una mirada de con-
junt que impliqui altres trets característics de la poètica de Guit-
tone, com l’obscuritat d’estil, la complexa organització sintàctica,
etc., en una imatge concreta de queste, recerca, del poeta: «Ovun-
que sentenziosità, atteggiamento gnomico, risentimento, invettiva,
violenza verbale, moralismo [...], amarezza e dolore velati dalla
vastissima cultura mediolatina e romanza, dall’ardita invenzione
della lingua figurata, dall’espressivismo che si sublima spesso in
astratto formalismo, dall’esibizione di un’evidente primazia nello
stile: sempre però sull’orlo del baratro, a rischio di oscurità
manieristica, di letterarietà “avvitata” su se stessa e di tecnicismo
sfrenato, eretto dal maestro a prova iniziatica per la selezione
d’un pubblico elitario. Questa è la grande sfida di Guittone: mira-
re alla “riconquista di un solido legame col reale” che non vada
“a scapito dell’impegno formale”; il limite del funambolismo va
sfiorato e superato, senza cedimenti al rischio dell’impasse
manieristica, in una quête del senso profondo della realtà, con-
quistata attraverso gli strumenti della grande cultura cavalleres-
co-cortese» (Bologna 1995: 431-432). Es tracta d’una recerca
obsessiva del propi jo i del propi rol —sigui intentant recuperar
un ordre moral perdut, sigui intentant exorcitzar aquesta pèrdua
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exasperant el propi virtuosisme—. Del Monte (1953) ja havia
subratllat aquesta consubstancialitat entre els diferents modes
d’hermetisme en Guittone i les sinuositats inquietes i enigmàti-
ques del subjecte poètic que deixen entreveure. El seu llibre,
encara avui, és ple de suggeriments brillants. 

Per a la traducció, que a grans trets hem seguit la proposta de
lectura feta per Leonardi, que excepcionalment es veu obligat a
anteposar una paràfrasi de la seva proposta d’edició al seu
comentari del sonet: edició i interpretació, efectivament són d’u-
na notable dificultat (i més que proposar res de nou incloent
aquesta composició el que busquem en la present antologia és
mostrar el límit del cercle cortès guittonià, la seva virtuosa virtua-
litat). 

1. Deporto, «deport», «delectança», el primer quartet permet
d’alguna manera buscar un paral·lelisme amb el joc amb port- de
l’original, cosa que no passa amb la resta dels versos: la traduc-
ció, en tot cas, té com a criteri seguir pas a pas el fil de l’original,
tot i l’estranyesa de sentit que se’n pot derivar. 

8. su’ estar diportato, «el seu (d’ella) trobar-se satisfet» en el
plaer, en la joia i la delectança… El gir, dens i abstracte, signifi-
ca si fa no fa «la seva delectança» fent referència a la metàfora
directa del port. 

11. mort’ov’eo so·mmi portara. La traducció segueix la de
Leonardi: ov’eo («on jo») so·mmi portara («sé que em comporta-
ria») mort’ («[com si fos] mort»). Contini (1995: 246) proposa en
canvi mor’v’eo son m’hi portara: és a dir v’eo («on jo vaig») mor-
to («ja mort») s’on mi portara («si algú mi portés»). 

13. qual vole a: més un infinitiu, «la mena de persona que cal
per fer alguna cosa» (aquí, portar). Contini (1995: 247): ch’altri
mi comporti / nei porti, – s’ei sia qual vole a portare…: «que un
altre em portés als ports, – fos qui fos aquest que em portés…». 

14. del portare me lei: literalment, «del portar-me d’ella» (és a
dir, del fet de ser portat jo per ella). Un cop més, l’abstracció
nominalitza les accions i desprèn com un àurea de desig de glo-
balitat sincrònica en l’aprehensió i la reproducció del missatge
—i del món—. Contini (1995: 247): «que ell [l’altri del v. 12] m’a-
llunyaria [m’adesportara] de ser jo portat per ella». 
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XXII (81) – XXVII (86)

Només un sonet de pausa separa l’esclat d’entusiasme virtuós
dels sonets 77-79 de la conclusió: un cop més, obstacles, un cop
més, l’amenaça de mort del poeta. Però ara es percep un salt
qualitatiu important: el sonet 81, obrint una darrera tenso amb la
dona, ja se situa en el terreny més directe de l’insult, desencade-
nat pel fet que la dona sembla haver-se desdit, haver-se tirat
enrere. Les disfresses cauen definitivament. Aquí prendran sen-
tit finalment totes les alternances del cançoner (Leonardi 1994:
XXXVIII) que de manera impressionista hem intentat reproduir;
els seus moviments surten a la llum en aquests sis sonets, repro-
duïts íntegrament més que res pel valor de redimensionament
retroactiu que tenen: «Qui sta in definitiva il significato ultimo
del canzoniere, come conferma la tenzone finale, tutta impernia-
ta sul motivo del linguaggio: mostrare l’anacronismo e l’astrat-
tezza del codice lirico attraverso la rappresentazione ironica e
impietosa di una vicenda ideale, che i protagonisti costruiscono
con fatica, ma allo scopo di raggiungere una soddisfazione ben
reale e concreta, e appunto senza riuscire nell’intento» (Leonar-
di 1994: XXXIX-XL). Pel que fa al plantejament narratiu de tota
la sèrie, altres obres de l’època (Le Roman de la Rose, Guillau-
me de Dole…) ofereixen exemples més o menys pròxims perquè
intervenen en l’«estaticitat tautològica» de la tradició lírica, a tra-
vés de les potencialitats dramàtiques i narratives internes (en el
pla de la mimesi més que no de la diegesi), per reproposar o cri-
ticar la seva funció comunicativa —superant així un llenguatge
esclerós, reactualitzant-lo, en posar-lo en relació amb una refe-
rència històrica personal definida que li pogués donar valor de
paradigma (el referent són les vidas i razos: cf. Meneghetti 1992:
177-244)—. Segons Leonardi, l’efecte guittonià contrasta irònica-
ment amb aquest intent per tal com es realitza per mitjà de «non
la creazione di un referente biografico che ridia spessore all’«io»
lirico, ma al contrario la riduzione di quell’«io»-autore ad un puro
«io»-personaggio.» (Leonardi 1994: XLI). El punt neuràlgic serà
sempre el fingidor, que en el seu joc amb el codi busca la con-
creció desemmascarada. Vegeu sobretot el sonet 81, v. 7: el que
es buscava és presentat allí sense gaires embuts (volendoti) en
aquest intercanvi final d’improperis (òbviament, fictícia, respos-
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ta anticortesa a l’altra tenso del cançoner: cf. Contini 1995: 250).
En canvi Moleta (1987: 115) llegeix aquesta tenso com un cicle a
part, juntament amb l’ars, que indicaria un canvi profund en
l’actitud del poeta envers la fin’amors (Fratta 1990-1991 en fa la
clau del paral·lelisme amb la moralitat de la pastorel·la de Mar-
cabrú). Es tracta d’una dimensió de reinterpretació anticortesa
que, segons Bruni (1995: 116), no es pot llegir en clau grotesca
o vilana: si en cap moment els personatges han estat sincers, és
legítim dubtar que ara aquí ho siguin, diu ell. La de Guittone és
una visió desencantada, que és el resultat de posar amor cortès
i intencions reals l’un al costat de les altres. Els textos desembo-
quen en una desmistificació notable, però cal assenyalar que en
el fons no se surt del paradigma: «L’adesione personale di Guit-
tone alla materia trattata è difficilmente precisabile […], ma in
ogni caso i testi offrono un quadro problematico, come risultato
di una notevole capacità di demistificare l’ambiguità dell’erotica
cortese. Manca, in questa fase, una soluzione alternativa, la crisi
è interna al paradigma cortese dominante». I això s’observa fins
i tot en els tons explícitament contraposats dels sonets 81-86:
«Sono opzioni opposte, che la tradizione retorica medievale con-
sentiva fossero praticate entrambe. Ma importa soprattutto che il
distacco non colpisca solo il versante della villania, e che l’in-
ganno, la mistificazione, risultino costitutivi della variante corte-
se e “gioiosa”, determinandone una forte ambiguità» (Bruni
1990: 305). I és dins d’aquesta ambigüitat, que tan radicalment
es presenta a la llum en la tenso final, que es fa palès que el pro-
blema suscitat és més complex que no el d’una simple oposició
entre actituds: «In Guittone l’ambiguità della situazione mette a
nudo un problema morale serio, non si risolve né nella risata che
scoppia nel momento in cui si scoprono le carte […], né nella
filigrana elusiva e ripetitiva delle stilizzazioni cortesi che non
s’interrogano sulla congruenza fra il codice rarefatto dell’amore
fino e gli scopi e le azioni reali» (Bruni 1990: 304). En el fons, és
aquesta dimensió de la poètica guittoniana que ens dóna la clau
de volta de la seva importància històrica: «La posizione più filo-
gina non toglie infatti che la mitologia cortese si riveli come
un’arte dell’inganno: se i provenzali esprimono chiaramente,
alcune volte, il loro desiderio amoroso, proiettato verso un futu-
ro che sempre si allontana, e tra i siciliani amore prevale su
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madonna, fra i poeti toscani l’avvio alla convergenza tra la poe-
sia lirica e i concreti rapporti tra uomo e donna spinge il discor-
so a una castigatezza verbale di natura dubbia, e Guittone solle-
va, per primo, il velo che nasconde i nessi tra il poetare e il fare.»
(Bruni 1990: 306). 

XXII (81)

Sonet d’esquema ABABABAB CDCDCD

La dona es desdiu i l’home s’enrabia i l’ataca explicant-li per què
ha buscat comportar-se com a fin aman. I ho fa no amb una imat-
ge metafòrica, com podia ser el port, sinó amb una crua paraula,
pròpia d’un granger: en realitat, ens diu el personatge, el que
volia amb tota aquesta parafernàlia era cobrir la dona (on sona
potser harmònicament l’equívoc-paròdic amb el cobert, «amagat»,
cortès). Tot el panorama s’aclareix també pel pas del vos al tu,
per l’apòstrofe de vilana, el contrari de la cortesia amb què tots
dos havien jugat fins a aquell moment per passar ara a fer palès
el problema de la veracitat i de la mentida de tots dos (Leonardi
1994: 242). 

11. En l’enumeració d’insults, sorgeix strana, «estrangera», en
certs llocs del cançoner de què hem tractat, i en certs altres, com
aquí, amb el significat de «cruel», em decanto per «bàrbara», que
d’alguna manera manté el joc i evita l’acumulació de l’insult
«cruel». 

12. per ragione, «per raó», «per necessitat»: és a dir, «necessà-
riament», «per força». 

14. oppinione, «interès»? 

XXIII (82)

Sonet d’esquema ABABABAB CDCDCD

La dona contraataca afirmant que no es desdiu de l’intent a què
es referia el poeta al sonet 81, és a dir, de posar a prova la seva
perfecció d’amant perfecte. 
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