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NOTICIA CRITICA.

Havendo encontrado em Madrid em 1857.
na livraria de um Grande d'Hespanha, amigo
nosso, um cancioneiro portuguez manuscripto, apressámo-nos, com a necessaria
autorisação previa sua, a fazer delle tirar
uma cópia. Nem as nossas occupações nos
permittiam fazel-a pessoalmente, nem o tive
mos por mui essencial, ao suspeitar, por se
acharem ahi as poesias d'elrei D. Diniz taes
como as publicára Moura, que o manuscripto
não passava de ser um transumpto do co
nhecido codice 4803 daVaticana, que então
julgavamos mui correcto e de toda autori
dade. Assim pois pensámos que possuindo
esta cópia tal como então nos era possi
vel obtel-a, conseguiriamos algum dia corrit*
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gil-a pessoalmente, em presença do codice
romano.
A occasião não tardou em se nos pro
porcionar. Havendo aproveitado de um en
sejo que se nos apresentou, fomos a Roma
em abril de 1858; e apenas ahi chegámos,
apczar de tantas distracções, que offerece
ao espirito a capital da antiga civilisação
romana e da moderna civilisação catholica,
não perdemos um momento em correr á
bibliotheca do Vaticano, a cotejar a lição do
seu codice 4803 com a da cópia que levava
mos, tirada pagina por pagina, linha por
linha, e lettra por lettra da de Madrid.
Desde logo vimos confirmadas as nossas
suspeitas, ainda muito além do que pen
sávamos; pois advertimos que muitos erros
que attribuiamos só ao exemplar de Madrid,
v. gr. figlio por filho, chiamar por chamar,
e outros mais marcados, se encontravam tam
bem na cópia de Roma, evidentemente feita
por copista italiano pouco destro. Apezar
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disso, procedemos ao cotejo do melhor modo
que nos foi possivel no pouco tempo de
que podiamos dispor. Resultou porém dclle,
incompleto como foi, a convicçao de que
um e outro manuscripto são incorrectos, e de
que, em muitos logares, só á força de combi
nar o sentido e a rima e o metro com o nu
mero de ligações que se contam em certas
palavras é que algumas destas se podem
ir decifrando. Isto pelo menos no que res
peita às primeiras paginas do manuscripto;
pois mais ao diante, ou porque o ama
nuense ja se achava mais adestrado, ou
porque da cópia se encarregou pessoa mais
competente, ha paginas, incluindo as que
contém as poesias d'elrei D. Diniz, que se
lêem bem. Voltaremos porém a tratar deste
ponto ao descrever o codice.
Apezar dos defeitos dos dois manuscriptos, e por conseguinte da nossa cópia,
depois de fazer sobre ella algum estudo, de
liberamos, nesse mesmo anno de 1858,
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entregál-a ao prelo, deixando lacunas nos
logares que não podessemos entender.
Se a edição se tem levado então a cabo,
quantas penas e quantas dúvidas não hou
veramos poupado ao benemerito Wolf !
Nos trabalhos preparatorios para realisar
a empreza nos achavamos, quando tivemos
que seguir, por ordem do Governo Impe
rial, para o Paraguay, residencia que não
era por certo então das mais adaptadas para
poder votar ás lettras nenhum instante de
descanço o agente do Brazil ahi residente.
Regressando ao Rio de Janeiro foi um
de nossos primeiros cuidados o occuparmonos definitivamente da publicação do nosso
manuscripto.
Mostrando -o a 8. M. o Senhor D.
Pedro 2°, bastande conhecido no mundo por
seu amor ás lettras, de que é tão cultor
quanto lh'o permittem os cuidados e afans
do governo, vimos com a maior satisfação que
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o chefe supremo da hoje maior nacionalidade
na lingua portugueza Se Dignou Conceder
sua alta protecção para ser effeituada á sua
custa, na pitoresca cidade de Petropolis por
Elle fundada, uma edição condigna deste
monumento quasi primitivo da nossa lin
gua, e da influencia nella dos antigos
trovadores. As composições destes viriam,
assim, do meio dos mattos virgens da outr'ora
colonia portugueza a ser, com o auxilio da
imprensa, propagadas nas cidades onde em
mil saráus se haveriam cantado ha cinco e
seis seculos. Eis a ordem, que recebemos,
assignada pelo mordomo da Caza Imperial
o Conselheiro Paulo Barboza da Silva, em
17 de Janeiro de 1861. „Sua Magestade o
Imperador Houve por bem approvar a pro
posta que V . . . fez relativamente á im
pressão do inedito Cancioneiro, e deter
mina que V. . . se encarregue de mandar
imprimir esta obra na typografia do „Mercantil" de Petropolis, na conformidade do
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orçamento apresentado, e com os typos do
modelo incluso."
Desta resolução demos de continuo aviso
á typografia, que immediatamente fez subir
os novos typos jà encomendados, e dispoz que lhe fossem enviadas algumas resmas
de papel, a fim de que sem demora se come
çasse a obra.
Porém ainda desta feita não foi possivel
levar-se ávante semelhante edição, emvirtude
das contingencias a que está exposto o litterato que é ao mesmo tempo empregado
público. Não eram passados tres dias, quando
recebemos do Ministerio dos Negocios Estran
geiros um despacho annunciando-nos uma
transferencia para Venezuela, com ordens
para seguir logo viagem. Antes assim : pois
em triste collisão nos encontrariamos se uma
semelhante ordem nos houvesse sido transmittida algumas semanas mais tarde, quando
já tivessemos em meio a impressão da obra !
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As occupações officiaes em que nos
achámos desde 1861 a 1867, quer nas repu
blicas de Venezuela, Equador, Perú e Chile,
quer nas proprias Antilhas, não nos deram
muita occasião de pensar em semelhante
edição, para a qual até ahi nos faltavam auxi
lios. Passando ultimamente á Europa, che
gavamos de novo a lançar-nos á empreza,
quando, com bastante fundamento, nos cons
tou que havia uma sábia corporação, por todos
os titulos mais habilitada, que se propunha
a leval-a ávante, e assentámos de que, quan
do tanto inédito ha por publicar, não conviria,
por nenhum modo, que deste sahissem a um
tempo de prelos diversos duas edições, guerreando-se uma á outra, como succedeu com
o Leal Conselheiro, e ainda ultimamente
com a chronica brasilica do jesuita Simão de
Vasconcellos. Bem basta que nos sujeitemos
uma vez a esse encontro a respeito do Can
cioneiro do Collegio dos Nobres, do qual
pensamos offerecer ao publico, mais dia menos
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dia, uma nova edição, embora a mesma sábia
corporação realise a que igualmente pre
medita.
Determinados (com mais razão agora
que toda a nossa applicação será pouca para
a dedicarmos a estudos acerca do nosso
paiz) a abandonar a ideia de fazer essa edição
que por duas vezes a sorte nos arrancou das
mãos, nem que avisando-nos para não a
acomettermos por 3a vez, julgámos que a cir
cunstancia de havermos pessoalmente exami
nado, ainda que á pressa, o manuscripto de
Roma, e de conhecermos bem o de Madrid,
seu espelho, e que nem todos terão propor
ções para ver (quando nem nos achamos autorisados a declarar quem é o seu possuidor)
nos impunha o dever de publicar esta noticia,
supprindo assim uma lacuna deixada por Lo
pes de Moura, que deu do codice uma ideia
bastante imperfeita. A pequena collecção que
juntamos das composições que julgamos mais
caracteristicas não só completará esta noticia,
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como servirá a excitar mais a curiosidade do
público, para melhor receber a futura edição
do mesmo Cancioneiro, que oxalá se não faça
esperar muito, f)
Começam ambas as copias mui ex ab
rupto, sem nenhum titulo ou prologo, com a
trova de Fernão Gonçalves, que adiante pu
blicamos sob o n. xlij. O appellido do tro
vador está escripto Gonsaluit: mas per
correndo o manuscripto se reconhece que o
copista leu varias vezes u i t a syllaba v e s d o

f) A nova publicação poderia reduzir-se a
conter umas 600 composições, se della se quizessem
excluir as de D. Diniz, ja publicadas por Moura, e
mais cincoenta c tres pelo menos, que se acham re
petidas no Canoioneiro de Lisboa, attribuido por
varias razões ao Conde de Barcellos; além das que
no proprio Cancioneiro de Roma se acham repe
tidas, das que aqui publicamos, e de um grande
numero que, por decencia e pelo respeito do editor
ao publico e a si mesmo, haverá que excluir de
qualquer edição não clandestina.
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antigo codice. Seguem-se logo na primeira
láuda duas trovas de Pero Barroso, que são
as reproduzidas nas Trovas e Cantares,
sob os n" 231e 232.
Vem ainda nessa primeira pagina o
principio de outra canção. E' do trovador
Sancho Sanchez e começa:
A minha Senhor que eu mais doutra ren
Dezejei eempre etc.
A lettra do manuscripto da Vaticana
é do seculo 16°; mas não portugueza nem
castelhana, como se pode ver pelo fac-simile
que acompanha a edição das cantigas d' elrei
D. Diniz por Lopes de Moura. O papel é
contemporaneo forte, de linho e não apa
rado; e tem por marca d'agua um cordeiro.
O livro consta de 200 folhas, alem de algu
mas em branco.
No alto da pagina do principio, á mar
gem do mencionada primeira trova, vê-se escripto „103;" do mesmo modo que ao lado
da 3a mencionada trova se lê em romano
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„Lxxxvj." Esta numeração encontra-se ainda
uma vez, lendo-se 87 ao lado da trova 6a;
mas logo desapparece. Porém estes dois sim
ples vestigios acaso nos servirão a explicar
a que se referiam. A primeira numeração
desapparece por algum tempo; mas volta
a apparecer ja no meio do codice com o n.
200, e então segue sem interrupção até o
n. 300, com que acaba o Cancioneiro. Desde
aquelle n. 200 por diante se acham seguida
mente os outros n°* 201, 202, 203 ete. postos,
pouco mais ou menos em cada cinco ou seis
trovas, e dão a conhecer que essa numera
ção era a dos folios do antigo codice, e que
o copista que até ali a omittira de intento,
ou por descuido, segue attendendo a ella,
passando-a á sua copia até o fim. Mas come
çaria o codice com o Cancioneiro, ou have
ria antes deste algum outro tratado? Se as
poesias começavam com o codice, visto que
este actualmente comprehende pouco mais
de mil trovas (contando as que estão repe
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tidas) e os n°' de 200 a 300—somente se
applicam aos antigos folios da sua segunda
metade, segue-se que á primeira metade cor
responderiam proximamente os outros cem
numeros anteriores.
Em todo o cazo não ha dúvida que os
n°' 103, e, depois, 200 até 300 nos vem re
velar com toda a evidencia, que o antigo
codice constante de 300 folhas ja estava
falto das primeiras 102, quando delle foi
tirada a cópia da Vaticana.
Pelo que respeita ao fim, não temos a
menor suspeita de que esteja ahi falto o
Cancioneiro, e naturalmente o „Finis Laus
D co Semper» que na copia se lê, de
pois da trova que adiante publicamos sob o
num. xliij estaria tambem no original.
O exemplar de Madrid, delettra e papel
mais modernos, é em tudo o mais como
este. Consta porém de 272 folhas escriptas,
além da 1 1 1, que vem repetida duas vezes
na numeração.
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Acode logo á tembrança d suspeita
de se poderiam ser desses 102 folios que
se extraviaram do primitivo codice, os
que no de Lisboa, em numero de metade,
ainda existem. Oppoê-se porém a semelhante
suspeita o argumento de não serem nessas
folhas designados os trovadores, segundo o
systema invariavelmente seguido no codice
de Vaticana, até nas proprias canções menos
dignas de publicação.
Mais natural nos parece que as tres
primeiras folhas do codice fossem de as
sumpto estranho ao Cancioneiro, embora por
ventura tambem trabalho de seu collector,
como parece ter succedido no de Lisboa.
Sendo assim, os taes numeros lxxxvj e 87
poderiam ter correspondido na primitiva só
ás laudas do Cancioneiro f), e, como o scf) M. Griizmaoher em um artigo publicado
no tom. VI do 3oí)rbu(f) fiit 9t o mo nif d) e uni)
Eitglifdje fiit era tur, de que temos conheci
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guimento dessa numeração corresponde a
cada tres cantigas ou trovas, se poderia
colligir que ao Cancioneiro faltam oitenta e
quatro laudas, ou quarenta e dois folios, que
conteriam proximamente duzentos e cincoenta
e duas trovas.
A copia da Vaticana é como dissemos
do século 16°, e provavelmente foi feita na
propria Roma, quando o Cancioneiro ahi
„se achou em tempo d'elrei D. João 3°," se
gundo assevera Duarte Nunes na chronica
d'elrei D. Diniz.
Além das mencionadas faltas proveni
entes da nacionalidade do copista, ha outras
motivadas de não ser elle familiar com a
mento por uma carta do Sr. Diez, ao entrar no
prelo esta pagina, crê (p. 352) que a numeração
que segue no fim ate 300 era continuação díl lxxxvj
e lxxxvij. E' porem evidente o engano, visto que
esta numeração corresponde a cada trez cantigas
ou trovas, e a outra, de 200 em diante, admitte
cinco ou seis, sem discrepar jamais.
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lettra do original, de modo que transcreveu
muitas vezes as abbreviaturas sem as haver
entendido, e trocou em semelhante transcripção algumas lettras, o que melhor se ad
verte na repetição dos estribilhos, ou das
proprias cantigas inteiras, quando se acham
transcriptas mais de uma vez, como succede
a varias. Semelhantes irregularidades se no
tam nas repetições dos nomes dos mesmos
trovadores, e ás vezes os erros passaram não
só nas abbreviaturas, mas até em muitas pa
lavras escriptas por extenso, f) Felizmente
ao menos nota se que o copista ou copistas,
ainda que não versados no assumpto, puf) Assim o nome do grande amigo e privado
d'elrei D. Diniz, ja antes correctamente designado
como4Stevam da Guarda passou logo a ser
Steudt da Gin da, depois St. Juamda Guar
da, e por fim Stevam da Guardia. E referindo-se ao mesmo soberano, as palavras „d'elrey
Don" foram lidas uma vez „lectcy D.," —
e outra — „de heus i don" — !
2
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nham de sua parte bastante disvelo e cons
ciencia, e que tratavam como de pintar as
palavras que não entenderiam.
As últimas duzentas e tantas composi
ções do fim do volume, começando por Este
vam da Guarda (11° nomeado por Wolf, na
pag. 705) e seguindo com todos os demais
até Pedr' Amigo, de Sevilha, são geralmente
de escarneo e mal dizer, e estão, uma
por uma acompanhados de explicações em
prosa sobre o motivo que deu lugar a cada
satyra (systema não seguido antes em todo
o Cancioneiro), e provavelmente formariam
já por si sós um Cancioneiro á parte, re
colhido por algum curioso desse genero de
composições, que ainda em nossos dias tem
cultores.
Quanto á epoca em que deve ter sido
colleccionado este grande Cancioneiro, reunindo-se evidentemente nelle outros menores,
incluindo o d'elrei D. Diniz, não hesitamos
em fixal-a ao meado do seculo 14°. — En
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contram-se ahi sem dúvida trovadores do se
culo precedente, e até um anterior a elrei
D. Diniz, que vitupera aos que entregaram
os castellos de Cintra, Leiria, Celorico, Faria
etc. ao Conde de Bolonha, protegido pelo
Papa. Mas esses tão antigos são poucos, de
accordo com a tradição e testimunho dos
autores de nota, que estão concordes em pre
sentear ao reinado de elrei D. Dinizf) a ver
dadeira propagação em Portugal da poesia
em romance, que nos dois seculos anteriores
se havia cultivado nas terras d'Aquitania, do
Auvergne, e principalmente do Limosin, e que,

f) „Sobre estas grandes virtudes tinha o rei
D. Diniz outra, porque dos seus era muito ama
do, que foi ser mui humano e conversarei,
sem perder nada da magestade de Rei, e grande
trovador, e quasi o primeiro que na lingua
portuguesa sabemos escrevera versos, o que elle
e os daquelle tempo começaram fazer á imitação
dos Auvernos e Provençaes" — (Duarte Nu
nes, Chronica dos Keis de Portugal etc.
2*
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depois de muitos desastres nesses paizes se
refugiara na Provença e por fim no reino
d'Aragão (Catalunha) donde bem poderiam ter
passado a Portugal maior numero de trova
dores com a maior frequencia de relações
entre as duas Cortes, occasionada pelo cazamento do mesmo rei D. Diniz com a princeza
d'Ar.'igão Sta Isabel f). A vinda de trovadores
estrangeiros em seu tempo, dos quaes alguns
ahi tinham ficado, é muito claramente reve
lada na trova II desta collecção, quando
o trovador jogral diz, a respeito do mesmo
rei D. Diniz,
„Os trobadores que pois ficaron
En o seu reino e no de Leon."

f) Cremos que muito boa seria a educação
que lhe daria Aymerieo d'Ebrard, mas não temos
dados que nos autorisem a julgar que este illustre prelado fosse quem inspirasse ao rei tro
vador o gosto pela poesia erotica e suas con
sequencias.
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A recollecção que nos occupa seria pro
vavelmente feita poucos annos depois das
victoriaa do Salado e Algeciras em 1340 e
1344. O Cancioneiro pode considerar-se
como um fructo, chegado até nossos, dias, da
liga eminentemente politica que produziu,
alem d'ontros resultados, o golpe mortal ás
conquistas dos infieis nasHespanhas, e livrou
de todo os Portuguezes de novas invasões
delles em seu territorio; visto que com o
poder que trazia Albohacem, segundo a fraze
de Padre Mestre Florez, „ parecia que ame
açava o fim a toda a Hespanha, pois que
jamais se vira nella tão numerosas tropas
inimigas." —
Naquella cruzada se reuniram aos Por
tugueses muitos outros filhos das Hespanhas,
seus rivaes, como Galegos, Leonezes, Sevi
lhanos e varios
de Laredo
De Burgos e de Victoria
E extremas de Toledo.
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Com os Portuguezes marcharam juntos
muitos cavalleiros de Santiago (de Galliza),
de Alcantara, de Calatrava c de S. Juan,
além dos arcebispos de Santiago e de Toledo
e de varios bispos.
Portugal ali mandou, com o seu rei, a
flor da sua cavalaria, e toda a sua esquadra
de vinte galés, refeita pelo mesmo rei Affonso 4°, depois do desbarate que sofrera
no Algarve, quando o almirante de Castella
Alfonso Jufré chegára a aprisionar e a levar
comsigo a Sevilha ao de Portugal Micer
Manuel Peçanhn.
A reconciliação entre os dois povos,
sellada com o sangue em combate contra in
fieis, e com o assentimento de Alonso XI. a
que o herdeiro da coroa em Portugal casasse
com a infanta D. Constança (ao que antes se
oppunha, por não augmentar a força moral
de seus inimigos) veio a produzir certa har
monia temporaria entre os dois povos, du
rante a qual, na mesma Castella provavel
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mente, se organisava este Cancioneiro, que
pode ter sido o proprio, que foi visto de
pois pelo Marquez de Santilhana em sua me
ninice.
Comparando-se os dois Cancioneiros de
Roma e de Lisboa, nota-se neste ultimo mais
unidade, no meio dos desconjunctamentos
que experimentaram varios cadernos do Co
dice. Vê-se ahiamaodo compilador ou rapsodista, não tanto no haver eliminado os
nomes dos autores das trovas f), fazendose, por assim dizer, passar por autor de to
das, mas na escolha das mais decentes, e
principalmente na exclusão das que, pelos
assumptos, não se poderiam considerar como
portuguesas.

f) Não podemos associar-nos a uma opinião
que foi aventada de que estes nomes se deviam
ainda escrever eom tinta encarnada; pois se
gundo se vê dos fae-similes, as lettras era tinta
encarnada ja se haviam escripto no codice.
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Fizemos o possivel para que a eollecção que ora offerecemos conservasse em tudo
o caracter do grande Cancioneiro. Entre o
rei que collocamos á frente della e 0 que a
encerra com chave d'ouro, ha logar para
todos, sem attenções á nacionalidade nem á
graduação.
A melhores juises deixaremos o aqui
latar o tal ou qual merito poetico das com
posiçoes que escolhemos. De intento redusimos ao menor numero que nos foi possivel
as monotonas denominadas d'amigo, que
fazem o principal peculio dos dois Cancio
neiros, e as quaes (imitando o nome que lhe
dão os Allemães) bem poderiamos conceituar
de poesia artificial.
D'elrei D. Diniz não podendo comple
tar a inedita que se encontra em ultimo
logar no codice manuscripto, unica das
do mesmo rei que deixou de ser publicada
por Moura, offerecemos uma das 128
conhecidas (antes 127 porque a 57a não é
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mais que uma repetição da 18a,) porque so
bre ella queremos offerecer uma pequena va
riante.
Ao lado do rei artista, do rei trovador,
como lhe poderiam chamar os poetas, ne
nhuma composição devia com mais razão se
guir -se que a do pobre jogral, que, de
pois delle morto, se lembrou de cantar as
suas virtudes, a par das esperanças no rei
nado de seu neto Affonso XI, que por essa
occasião tomava as redeas do governo.
As pastoreias do clerigo Ayres Nunes,
que damos sob o n. III e IV, podem ainda
hoje rivalisar com muitas das melhores poe
sias sentimentaes pastoris de nossos dias.
Por estas e por outras, que preferimos a es
sas de lamuria amorosa, e em cuja selecção
foi quasi exclusivo o de Lisboa, se verá que
varios trovadores não desdenhavam de tirar
partido das folhas e das flores de campo,
recurso de que, segundo o trovador francez
Thibaut de Champagne, so se aproveitavam
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os que não sabiam trovar cToutros assumptos
A trova V offerece o specimen de uma satyra mais commedida na forma do que se
usava naquelle tempo, segundo vemos de
outras do Cancioneiro.
As coplas de João Zorro são das mais
caracteristicas do Cancioneiro. Figura-senos que nessas singelas barcarolas se commemora a construcção por D. Affonso 4a das
galés que depois foram ser' de tanto auxi
lio em Tarifa e Algeciras, onde o trovador
parece ter-se achado em pessoa, se bem in
terpretamos uma de suas poesias amorosas
no Salado. — A primeira de suas trovas que
offerecemos é evidentemente uma balata
ou canto (como a palavra o diz) para acom
panhar os que bailavam.
Deixando porém de seguir CQm esta re
senha, certos de que mais que com ella apro
veitará o leitor estudando as trovas em si
mesmas, nos limitaremos a observar que va
rias dellas e com especialidade a XXI tem
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muita analogia (até na disposição dos retornellos) com uma balata usada no acompa
nhamento da dansa prima, que conservava
de memoria o meu defuncto amigo Marquez
de Pidal, e que foi muito admirada pelo Sr.
Eug. Baret que a reproduz f).
Igualmente cremos dever chamar a
attençao do leitor sobre a primeira compo
sição das que damos d'Affonso Sanches, filho
natural de D. Diniz. Era ella dos que chama
vam tençom, mui parecida aos cantares
ao desafio, ainda hoje conhecidos entre
os camponios em Portugal, que de ordinario
as entoam á desgarrada, isto é em uma
toada identica ás que na Andaluzia chamam
canas, ou á que ainda hoje cantam os Ára
bes, quando suas caravanas estacionam no
Deserto.

+) „Les Troubadours." 2e édition, Pa
ris 1867, pag. 208.
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Das vinte composições que no grande
Cancioneiro se dizem nd'elrei D. Affonso de
Castella e Leon," e que se attribuirnm
todas a Alonso X., escolhemos as tres que
mais nos agradaram, e em outro logar trata
remos de averiguar a quem, pelo estylo e pelo
assumpto, parecem pertencer.
Encerramos a nossa collecção coma unica
trova em castelhano que ha no codice. E'
inquestionavelmente de Alonso XI , e damol-a com bastante differença, não já da in
correctissima versão publicada por Wolff),
mas de varias das indicações que para corregil-a propoz o venerando Diez ff).
A comparação entre a que publicamos
e a que dá Wolf descubrirá ao leitor a
f) ©tubien jur © e f á) i á) t e btrfpon.
u n b p o r t u g. 9Í a t i o n a U i t e r a t u r je. Berlin, 1859, pag. 707.
tf) U e 6 e r b i e e r ft e p o 1 1. S u n |t» unb
Çofpoefie !C- B°nn 1863; Pag- 107- Veja-se
a nota sobro esta poesia.
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nova especie de paleografia, de que muitas
vezes tivemos que valermo-nos para chegar
mos a decifrar certas palavras, algumas vezes
só por uma verdadeira inspiração, ensaiando
varias syllabas, e vendo qual quadrava me
lhor ao verso e ao numero de ligações das
letras do manuscripto.
Não faltarão escrupulosos que desejariam
antes possuir essas passagens, assim erradas,
como se acham. Tratando-se de um manu
scripto fiel e correcto, poderia ser rasoavel a
exigencia de uma cega fidelidade da parte
do editor. Porém para o de que se trata,
cremos que semelhante servilismo (alias mais
commodo e facil para o editor) seria nada
menos que absurdo, e poria muitas vezes o
leitor no caso de não entender o que lia.
Preferimos pois o systema de offerecer o
texto correcto, segundo entendemos, e con
signar em notas as competentes observações.
Quanto á orthografia, adoptamos as
mesmas bases, que seguimos quando resol
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vemos pôr ao alcance de todos, sem a mini
ma dependencia de noções paleograficas,
as trovas que Stuart em 1823 fizera impri
mir para mui poucos, em typos fundidos de
proposito e com abbreviaturas. Essas bases
se reduzem :
1°. A juntar as. syllabas da mesma pa
lavra, e a separar as evidentemente compos
tas de duas ou mais.
2a. A desfazer todas as abbreviaturas,
a introduzir a pontuação, e a preferir, sem
pre quenão prejudique e altere a maneira
de pronunciar, a ortografia moderna.
Deste modo distinguimos, como hoje
fazemos por meio do accento o vós, pro
nome pessoal, do vos possessivo ; isto é es
crevendo sempre vós e vos, em vez de
vos e vusf).
f) O tos sem accento lê-se em portuguez
quasi como vm, do mesmo modo que amamos
se lê quasi amamus. Assim o uso do accento
para desde logo indicar ao leitor o o bem
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Pela mesma razão evitaremos o abuso
do y substituindo-o nas palavras triviaes por
i, e não escreveremos et a conjuncção e,
como se lê com irregularidade em uma ou
outra canção , provavelmente por pedan
tismo do copista, pois não devia ser pronun
ciado o t.
Igualmente escreveremos hua e não
hunba, orthografia esta que induziria algum
leitor a crer que devia ler infalivelmente
u-nha; quando pelo contrario estamos per
suadidos que esta palavra se soletrou u n - h a :
e em todo o caso a orthografia hua deixa
a esse respeito toda a liberdade para cada
um pronunciar como julgue que pronunciaria
o trovador.
Em troco destas pequenas liberdades
que julgamos do nosso dever tomar, imitando
aberto, é lhe de tanto auxilio como uso da pontua
ção; e não haveria motivo para termos maior liber
dade cm admittir a introdução desta, quando
falta quasi completamente no manuscripto.
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a outros que nos precederam nesfe caminho,
cremos que os apaixonados da antiguidade
se darao por indemnisados, vendo as trovas
em typo que imita quanto é possivel o
francez quasi contemporaneo, já que o ori
ginal dellas se deve considerar perdido.
Aos leitores que antes as desejariam em
typos modernos pedimos que se resignem,
ja que em seu favor cedemos em outros
pontos; tanto mais quando não deixarão de
reconhecer que a edição vae assim inques
tionavelmente mais artistica, e que os carac
teres imitando o manuscripto, pela mesma
maior attençao que requerem da parte do
leitor, poderão contribuir a que elle venha
a restituir a algum verso a sua primeira
leitura, se n'um ou n'outro lugar tivermos nós
indevidamente lido v. gr. en por eu, etc.
Para não invadir as trovas com prosai
cas notas modernas, quando haja lugares ou
passagens que as requeiram, fique entendido que o numero da canção servirá como
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de chamada á competente nota que irá no fim
do livro.
Juntamos a esta noticia uma lista dos
trovadores contemplados no Cancioneiro, e
cujo numero não deve descer de cento e
quinze, dos quaes quatorze pelo menos (se
gundo nossos estudos até hoje) tem compo
sições no Codice attribuido ao Conde de Barcellos. Os que comprehendemos no nosso
Cancioneiro, e que são todos distinctos dos
mencionados quatorze, vão designados com
um asterisco.
Depois do nome de cada trovador indi
camos entre parenthesis o numero, pelo me
nos aproximado (pois algumas canções ne
cessitam ser ainda mais estudadas para se
poderem acaso melhor destacar) das trovas
suas que se acham no Cancioneiro, e isto por
parcellas que designam oa gruppos dellas,
pela mesma ordem em que estão no Codice.
Os numeros que vão em italico referem-se
ás cantigas satyricas que estão no fim do vo
3
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lume, segundo ja deixámos dito. Em vista
desses numeros reconhecerá o leitor que
apenas proximamente uma quarta parte dos
trovadores figura no Codice com mais de
oito composições; outra quarta apenas com
uma ou duas, e devemos acrescentar que ás
vezes são ellas bem insignificantes. Das
outras duas quartas partes, em uma proxima,
mente contam os trovadores de sete a oito,
e na outra de tres a seis composições.

Lista alfabética
doa
Trovadores do Cancioneiro da Vaticana.
1. Alonso Mendes de Besteiros (3).
2. Affonso* (D.) rei deCastella e Leon (21).
3. Affonso* (D.) XI. vencedor em Tarifa (1).
Affonso Annes ('/,).
4. Affonso Annes do (ou de) Cotom (1).
Affonso Annes de Cordu (3).
Affonso de Cotom (2 + í/).
5. Affonso Fernandes Cubei, Cavaleiro (1).
Affonso Fernandes (2).
6. Affonso Gomes, jograr de Sarria (1).
7. Affonso (D.) Lopes Bayão (2+4+5). f)

f) Lavanha 222, n. 14.
3*
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8. Affonso Paes de Bragaa (5).
9. Affonso (D.) Sanches filho d'elrei D. Denis
(12).
Affonso (D.) Sanches (2).
10. Ayras Carpancho (7).
Ayras, engeitadof) (4).
11. Ayras Nunes*, Clerigo (14-f-/).
12. Ayras Paez, jograr (2-)- 2).
13. Ayras Vaez (3).
14. Ayras Perez (3-f 8).
15. Bernal de Bonaval* (15+25).
16. Calisteo (ou Galasteo) Fernandes (2).
17. Denis* (D.), rei de Portugal (128).
18. Diogo Pezelho, jograr (í).
19. Estevam Coelho (2).
20. Estevam Hernandes Bereto (vej. depois
de 38) (/).
21. Estevam Fernandes d'Elvas (4 +3).
22. Estevam da Guarda (6-f 22).)
f) Será algum dos visinhos designado pela
alcunha?
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23. Estevam Perez Froyam (Froias? Wolf
Noyam e Fouam) (1).
24. Estevam Reymondo (3).
25. Estevam Trabanea (Wolf Trauerca) (4).
26. Fernam(D.) Fernandes Cogominho f) (3).
27. Fernam Froyas (Froyam?) (3).
28. Fernam Gonçalves* (1).
Fernam Gonçalves (Wolf Gutierrez) de
Seaura (Seabra ou antes provavelmente
Senabria (1).
29. Fernam de Lugo. ff)
30. Fernam Padrom (4).
31. Fernam Rodrigues de Calheiros* (8-f<?>
f) Já figurava era 1261.
.ff) Não hesitamos em ler assim o nome do
Trovador que umas vezes o copista escreveu
Fernando Lago (1) outra Hernam dei go (3)
e outra finalmente Fernam Desquijo (5).
Este ultimo nomo principalmente descobre a má
leitura
^ugo.
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32. Fernam (D.) Paes de Talamancos (3).
33. Fernam Velho (10+2).
34. Fernand' Eannes (1).
Galasteo Fernandes (vej. 16) (4).
35. Garcia Soares (1).
36. Gomes (D.) Garcia (O abbade) (2).
37. Gonçalo Eannes do Vinhal (13) ou Gonsalo (D.) Eannes do Vinhal (9).
38. Gonçalo Parro (Gol Parro, Wolf.) (1).
Hernandes Barreto (vej. 21).
Hernando Rodrigues Redondo (Yej. Rodrigo)
(1).
39. João, jograr, morador em Leon (2).
40 João (D.) d'Aboim f) (13 + 2).
41. João Ayras,* (ou D. João Ayras) burguez de Santiago (24+48+tf).
João Basquiz de Talaueyra (vej. João Vasques de Talaveira).
42. João Baueca ou Baueza (8+14+7).
43. João de Cangas* (2).
f) Já figurava em 12G4.
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44. João FernandesDardeleiro (3).
45. João Garcia Sobrinho (2).
46. João de.Gaya, escudeiro
47. João de Guillade (12-f 20+3-f-S).
48. João Lobeiraf) (i).
49. João Lopes dTlhoaff) (7).
50. João Mendes de Besteiros (9).
51. João Nunes Camanes (5).
52. João de Requeixo (5).
53. João Romeo (de Lugo) (í).
54. João Servando* (3-4-4).
55. João (D.) Soares Coelho fff) (13 + 12).
56. João Soares da Gaya (o irmão de Mar
tini Soares) fff\) (1).
57. João Soares de Panha (alias Paiva ou
Pavia (1).

f) Já figurava em 1278.
tf) ^eJa Lavanha 99 n. 3.
tíf) Senhor de Boiros: Lavanha 227, nota C.
tfff) Este nome não vem especificado no
Cancioneiro.
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João Vasques (4).
58. João Vasques ou Basques de Talaveira
(8).
59. João Velho (Y).
60. João Zorro(*) (8).
61. Juyão (Julião) Bolseiro (1-1-16).
62. Lopo, jograr (3 + 7).
63. Lopo (D.) Diasf) (Liao, Wolf l+U).
64. Lourenço*, jograr (1 -J- 1 -J- 7 -+-4-).
65. Marfim Annes Morinho (Wolf).
66. Martin de Caldas (6).
67. Martin Campina (2).
68. Martin Codaz (7).
G9. Martin Moxa* ou Moya (14-)- 2).
70. Martin Pedrozelos* (Wolf, Padrozelos)
(10).
71. Martin Perez Alvin (5).
72. Martin Soares •') (YY).

f) Lê-se Lias, mas ha uma trova do Pero
da Ponte que revela o nome,
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73. Martin de Vigo f) (6).
74. Men Rodrigues Tenoiro -j-f) (8+1).
75. Men Vasques de Folhete (1).
Mendinho (Nao será um dos de cima?)(l).
76. Nuno Fernandes (Wolf, NunoFreez) (6).
Nuno Fernandes Torneol* (6 + í).
77. Nuno Perez Sandeu (4).
78. Nuno Porco (1).
79. Pay (Payo) Calvo (2).
80. Pay de Cana, Clerigo (2).
81. Pay Gomes Charinho f-j-f) (H + 7).
82. Pay Soares (3).
83. Pedro* (D.) Conde de Barcellos (3+7).
84. Pedro Amigo* de Sevilha (12 + 8+4+4)
f) Damos este nome ao trovador de Vigo
por nome Martin, cujo appellido, como se aclia
escripto Byzo (Wolf Giizo), cremos até leitura
errada de Vigo ou Bygo.
ff) Veja Linhagens de Lavanha 395, n. 3.
fff) Foi, segundo Lavanha, almirante de Castella com D . Sancho, o bravo, que reinou de
1284 e 1295.
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Pedranes Solas (Ssocaz, Wolf) Vej. 87 (3).
85. Pedren Salaz (Solar, Wolf: Vej. 87) (2).
86. Pedro (D.) Baez (/).
Pedro Garcia Burgalez (V. Pero Garcia)
(2).
Pedro Solar (1).
87. Pereda* (1).
88. Pero Alcobo (Wolf e Griizmacher : Meogo) (9).
89. Pero Annes Marinho (1).
90. Pero Darmea (13 + 3).
91. Pero Dambroa (l-f4-fl).
92. Pero de Bardia (4).
93. Pero Barroso (2 + 7).
94. Pero Garcia* (Vej. Pedro Garcia Burgalez.
Pero Garcia Barroso (3).
D. Pero Gomes Barroso (1).
95. Pero Gonçalves de Porto Carreiro* (3).
96. Pero Goterres, Cavaleiro (1).
97. Pero La Ronco (Wolf Larouco) (2).
98. Pero Mendes da (ou de) Fonceca (5 + í).
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Pero d'Ornellas* (1 + 1).
Pero da (ou de) Ponte (7 + i/, + 13 + /).
Pero de Veezf) (3).
Pero de Viviães* (2+1).
Raymon Gonçalves (1).
Rodrigo Annes d'Alvares (1).
Rodrigo Annes Rodondo ff) (1).
Rodrigo Annes de Vasconcellos (3).fff)
Roy Fernandes, Clerigo (6).
Roy Fernandes (19).
108. Roy Martins (4).
Roy Martins do Casal (6).
109. Roy Paes de Ribela* ftff) (2+4).
110. Roy Queimado (4).
111. Sancho Sanches (1).
Sancho Sanches, clerigo (7).
f) Pensamos primeiro se seria este o se
guinte em abbreviatura; mas ar.hamol-o por vezes
escripto do mesmo modo, pelo que duvidamos.
ff) Lavanha 231, 55.
fffl Lavanha 305, n. 11.
ffff) DeEuy Paes Viegas trata Lavanha 337.
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114.
115.
116.
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Vasco Gil (1).
Vasco Peres (3).
Vasco Peres Pardal (6).
Vasco Praga de Sande. (4)
Vasco Rodrigues de Caveio (4-j-9)
Vasco Rodrigues de Caludo (2).
Deixamos de enumerar alguns nomes,
quando suspeitamos que eram elles dos mes
mos individuos ja designados de outro modo.
Neste caso esta o de Ayras, Engeitado, que
bem pode ter sido em um logar citado pela
alcunha, e n'outro pelo verdadeiro appellido.
Assim é mui possivel que no catalogo real
delles haja que acrescentar um ou outro mais j
porém nunca tantos que faça elevar o nu
mero a cento e vinte e sete distinctos, como
supposeram Wolf e Diez. Wolf deixou de
fazer menção de Pero Annes Marinho ; mas em
cambio trata de um Martin Annes Morinho
e um Caldeyrom de que não encontramos ves
tigio na nossa copia, e não tivemos meio de
fazer averiguar em Roma.
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Quanto aos nomes Affonso Annes, Affonso Annes do (ou de) Cotom, Affonso de
Cotom e até o proprio Affonso Annes de
Cordu temos por mais que provavel que
todos se referem ao mesmo trovador, — o
celebre Cotom, filhado f) por D. Pedro, que,
segundo um rei de Castella trovador, mere
cia ser por isso enforcado. Os seguintes ver
sos de uma trova do mesmo Cotom nos reve
lam a sua residencia:
„As minhas jornadas vedes quaes son :
„Meos amigos mentem de femença;
„De Castr'a Burgos e end'a Palença
„E de Palença sair m'a Carrion,
„E end'a Castro" etc.
Cumpre-nos acrescentar que entre as
composiçoes, que deviam fazer parte desta
collecção se comprehendiam mais duas de
Pero Alcobo, mais outra de Affonso Sanches,

f) Trovas e Cantares — Novas paginas
de notas pag. 379.
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e uma de Estevam Coelho, as quaes nos
apressámos a recolher (depois de estarem na
imprensa) apenas fomos informados de que
ja se achavam publicadas como amostra, com
outras dez mais, no Annuario da litteratura romance e ingleza, de Leipzig.
Apenas conservamos uma das de Pero Alcobo
(ali chamado Meogo) por nos parecer mais
bella, e por que a reproduzimos mui differentemente, restaurada com o auxilio da crítica,
que nos obrigou a ler no fim do primeiro
verso velida, assoante de fria, e não
nenaaf) que nada significa; a ler igual
mente volvian em vez de voluan, para
buscar o assoante de fria na terceira copla,
e a reconhecer pelo sentido que se deve ler
mentiz em vez de mentir, na quinta e
sexta coplas, e finalmente a conservar tal
qual a encontramos no manuscripto a ultima
f) nen44
ueliá4
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palavra da quinta copla, e da qual nos ocu
paremos em uma nota final.
Essa cantiga é dialogada: a mãi se
mostra incommodada porque a filha se de
morou na fonte, e cada vez que uma ou ou
tra fala, o trovador exclama no estribilho o
seu triunfo, no meio da desintelligencia da
amada com a mãi.
E' quanto julgamos conveniente communicar ao publico com respeito ao impor
tante Cancioneiro da Vaticana; deixando so
mente de repetir aqui quanto publicámos
nas „ novas paginas" de notas ás „Trovas e
Cantares," isto é á edição de Madrid do Can
cioneiro de Lisboa, attribuido ao Conde de
Barcellos.
Se em alguma noticia ou apreciação de
sacertamos, no juizo dos entendidos, pe
dimos ao publico benigna indulgencia.
F. A. de V.

4

João, jojral morador em ^eon.

I.

íW1 y »Í eu C4irar d 4 mor,
€]n

fremo*o vergeu,

Hu.i fremofj paftor,
$ue ,

pareeer *eu,

Ja mai* nunea íf>;y par vi ;
€( poren dixe - (V a**t :
— j^entor por vosso vou eu.

íornou iaiikuda. etvron,
Quando m esr oyu di^er,

— ~V7

—

€| <hss> : „ide-vo* varon :
..^£$uen vos foi acjui -rrager
,,P4r4 mirde* de*forvar
„^0'u dig' acpe*re earmir,
.,£^ue fe^ ejiuti *ei ben querer?"

— Pots cjue me mandade* ir,
— (^ixe-lVeu) *entor, ir-m'ei ;
— Jljai* )4 vo* et

*ervir

— ^empre por voss' andarei,
— C|4 voss' amor me forçou;
— Jf(**1 CJuC por VO**O vou
— Cjujo sempr 'eu já *erei. —

^Oijr ela : „non vo* ren prol
„€(sso cjue di^ede*, nen
:;J|jÍ pra^ de o ojyr sol,

—

Tu

—

„Hnr' n noj' e pes»r en ;
„Ç^a meu corafon non é,
nNen *eri, per boa fé",
„^enon do queu quero feen".

— Nen o meu, dixe-11) eu,
— jâen1>or, non »e partirá
— ^Oe vó*, por eujo *' eí ren.

„0 meu (dt**' ela) *eri
nXí foi *empre, u e*fi,
„€( de vós non euro ren".

1^^* namorado* que rrofcan d'amor
;f4,XoJo* devian granado faver,
€j non romar en*tn' en liaver prazer ;
Por cjue perderon ríti hon senhor
dom' elrei ^0. ^Oent* de Portugal,
^Oe cpe non pode dt^er nentun mal
Home, pero *ej4 profa^ador.

O* trotudore* cjue poi* fteiron
€(n o *eu reino e no de ^eon,
Tio de Chsteia, no de ,Ziragon,
JSLunca poi* de *4 morre trofcáron ;

JX
dos jograre* vos cjuero dijcr
Nunea cobraron p4nos, nem aver,
tj o *eu ben muiro de*ejaron.

O* e4valeiros e eid4dáos
^Dacjuesre ret avi4ii dijrer :
€| *e devian coti sas mãos poer,
Ou-rrosi donas e e*cudeiro*,
£^ue perderon 4 ran fcon *entor,
^Oe cjuen posso eu ben drjrer, sen p4vor,
£^ue non fieou d'al nos Cjtri*rãos.

€) mai* vos cjuero dt^er de*re rei
€^ dos cjue d'el avian bem fajrer ;
,ÍOeir4ndo-*e e*re mundo. 4 perder
Quand' el morreu ; por cjuanf' eu vi e *ei

X
Cja- el foi rei 4 fam' mm pre*tador,
(| saboroso, e d'amor rrotudor,
Todo *eu ben di7er non poderei ;

(XtuM r4nro me ejuero eonfortar
€(n *eu neto, cjue o vai feemeltar,
faeer feiro* de mm sifceo rei.

IV, V — /fíyras Nunes, Cjierigo

V1J, V11J

Joio /Eiyres.

^|Pbfr oj' eu %ua pastor eanrar
v

eavalgava per tua inhcyrlt,
€| a j>a*ror esrafca senlteira:
€| aseonch-me pola aseuirar ;
€( electa mui fcen e*re eanrar

o ramo verde froledo
"Vbdas fa^etn A meu 4""g
Cjioram oitos d'Amor !"

€| 4 p4stor pareeia mui fcen,
€( chorAvA, e e*r4V4 eanrando :
€( eu, mui pjsso, fui me 4c(»eg4nd
P0I4 oyvy e sol nam faiei rem ;
€( de^we*re w1*"41' "*ui

:

„Hjy e*rorninto do 4vel4n4l !
guando C4itr4des vós, motr eu
6 pen', e d amore* ei m4Í.u

eu oy.4 suspirar etirou,
€( cjueiyar.*e, e*r4ndo con «more»;
€( farpa- guirlanda de flore*,
^Oe* y cWava, mui de eor4çon ;
€( de^i4 e*re C4nr4r enron :

XV
nfiuí eoita ei ran grande de sofrer!
,Hinar amigu , e non ousar veer ;
€( pou*arei sob' o avelanal."

Poi* ejue 4 guirlanda fejr 11 pa*ror,
J^oi.*e eanrando, mdo-s' en man*elinto ;
€( iret m' eu lojfo a meu eaminto,
Cja de a nojar non ouve sabor ;
deya esre Mirrar ben a pastor :

„Pela ribeira do rio canrando
^Ja la stgue d amor, cjuen amore*,
J5. , eomo dosmas ai nela froí."

ue muito m' eu p-igo de*re verão,
Por e*rC* ramo*, e por esra* frore*,
€| poUs aves cjue e4nr4n d amore* ;
Per cjue 4ndo

ledo, *en euidado :

€f 4*si fa2 rod' omen namorado,
^empr' y anda ied , e mui ioúcão.

£^uand' eu passo per aíguas nteyras
Cjon boas arfcore*, per tons prados,
|3e c4rvr4n y pAssaros namorados,

XV)J
^ogu eu, con 4tnores, y vou C4nr4ndo
^ log'

d' amore* vou rrotando,

(| faço C4nrare* en mil m.4neir4*,
€( ei eu gr4n ri*' í gr4nd' alegria,
guando m' 4* 4ve* eaivrvm no e«tio.

5

~v:

gr
^ór cjue no mundu* mengou 4 verdade
-Puntet un dt4 de 4 ir bu*C4r,
ft' > Per

fut pregnnrar :

^t**eron rodos, aílur 4 fcuseade ;
CJ4 de r4l gui*a *e foi 4 perder
£^ue non pode mas en nov4s 4ver,
Tíen já non anda n4 _yrm4tidade.

]Mos moe*retros dos frade* regrados
Jf£ demandei, e di**eron m' assi :
TIon fcuscjuede* vós 4 verdad' aqui,

XJX
CJa muiros 4ntios 4vemos passados
Que non mor' en noseo, per fcoa fé;

^ d' 4Í 4vemos maiore* eoicWo*.

€| en Ostel u verd&de soía,
empre mor4r, di**eron me cpie non
Jljorav4 y, 4V14 gr4n sa^on >
Nen frade se y já non eonoeia,
Tíen o afcade us' y non e*rar ;
ol non queria ejue foss y pousar,
€( anda já fora da abadia.

€|n jSan-nago sufcalfcergado,
€(n mta pousada, eVgáron romeus
Pregunrei-os e di**eron par deus
Jljutro ievade .ío eatmn' errado

XX
C^4 s>c verdade cpuserde* ,tekir
Outro aminho convem a bn*C4f
Cjj non bahen aqui de demandado.

TTJ.

eio souto de Cjrexenre
Hiia jM*tor vi -tndar,
Jijuit' 4Íong4d4 de genre,
ÍJl*ando VOJ 4 cantar,
Hpcrt .nulo-te *4 *.na,
guando *aj?í a raia
Do *ol, na* rib4* do mar.

XX}}
€f 4* aves que vo.jv.tn,

Todas de 4mor C4nr4V4m,
Pelo* ramoa d arredor ;

JPíjai* non *ei ral cjue e*reve**e
Que en 4Í cutdar pode**e
e non rodo en amor.
€(npero dix', 4 gran medo :

—

*enhor fallar vos. ei

Hum poeo, *e m' 4*euir4rde*
€[ ttr m.et cjuando mandarde*,
024is 4cjux non e*r4rei. —

„ genitor por *anr4 ^jari4
„ Tíon e*redefe m4ts 4cjui ;

— XX}}}

—

nJljat* ide vos, vosftí via,
„^4rede* me*ura y:
„Cja o* ejue acjm eVjjaren,
„Poi* cpe vo* 4cjm -tcturen,
„l3eti dirin cjue inai* ouvi."

XX}}
fj Ab ave* que voav.ui,
guando *aya, eançòe*
Toiias de amor eanravam,
Pelo* ramos d arredor ;

Jljat* nort *ei ral cjue esreve**e
Que en .il cuidar pode**e
pc non rodo en amor.
C(npero dix', a gran medo :

— JkfybA *en1>or fjll.u- vos et
Hum poeo, *e m' a*cuvrarde*
tr m.et guando mandarde*,
G2at* aqui non e*raret. —

„j3entor por sanra Jljarta
„K[on esrede* mats aqui;

— XX}}}

—

nJlj-ti* ide VOS. VO6*í via,

„Cja o* cjue acjm ftegaren,
„Poi* cjite vo* 4e[ui aclwen,
„ Ben dtrin cjue mai* ouvi."

St»**bfu
' *ensor rei de CÍa*rela
I
~Venta m' eu vo* querelar :
€(u amei tua don^eU
Por cpe m ouvt*te* rrotar ;
O eon ejuen se foi ea*ar,
Por cjuanro eu ia tandixi,
^uer m ora por en marar.
~VénV ora. por en direiro
€j queix', per anre vó* dar :
€jl ouve de ini di*peiro,
mandou. me de*afiar:
Itton me o*ei ali morar,

JCXY
VénVa vó* ejue m enparede* ;
C[a non ei que m' enparar.
,jáenW ! per ^anera Jljana,
jtf&nd&d. anre vó* djamar
e mm, algum dia :
Jffandade-no* razoar;
|âe *' ela de mi queixar
^Oe nulta ren, que eu dt*sesse
/H. *4 person' quer' eu ruar.
0c mi ju*rte4 non vai,
JRme Rei ju*rieeiro,
^Tr-m.Wi ao de Portugal.

Ujt dona (non digu eu cju,if)
]PIon agoirou og4no mal,
PoUft 01r4V4* de H4r4l.
^Ja por *4 mi**a cryr
€( viu eorvo Cj-irn-içaí
f[ nom. cjtii^' d4 c4*4 *»yr.

,H. dona mui de eor4çon
Oyra *4 mt**4 enron ;

XX~V}}

.—

tf foi por oyr o sermon,
tf veedeft ejue lhe s>oy partir.
Ouve signa corvo C^ron
tf non cjui^' àA caía *4yr.

H doní ch*ie que seri?
tfy o dosiaxi e*r4 já ;
Revesrtd4, mal íi^er-m^a,
e me na igreja non ir;
tf dis' o corvo ej u .1 c k ,
tf non cjur^cU e<i*» *ayr.

Tíunct rae* agoiro* vi
^Oe* acjuel iha cjue naei;
C|om' a ejuesr' ano ouv' acjut

— xxvjv

.—

€( (U qui^f provar de * tr,
(| ouvy corvo *ofcre *i
non ({uij í-t

<x»>'r

IX, X, XI, XI] — Joio Xorro.

JX-

ail«n«* agora, por deu*, ai velnlas,
So acjue*ras aveíaneiras frohdas ;
€^ quem for velida, eomo vó* vehdas,
jpe amigo amar,
o acpe*ras avelaneira* granada*
~Verrá fcailar !

l»ilemo* agora, por deus, at loadas,
'o acjue6ra* avelaneira* granada* ;

XXX}}
ff cjuem for Io.kIj, eomo vó* IojJjõ,
5e amigo jmjr,
ÍTo jejUeitj* avcljneirjà granada*,
A^errá tailar !

jD' iret de Porrug4Í
B-tre4* mandou l4vrar :
€^ li iri na* 1>4rC4* migo,
J|jÍ>4 fii1>4, o voW 4migo!

€{lret porruguej
Báre4* mAnáou f4^er :
li iri n4* fcareis migo,
JlP>4 ftl1>4, o vo*s 4tntgo !

-

XXXIV —

iWci* irundou lavrar
q no mar th deuvtr :

Jljta filki, o voóó' Amiga

Banu* mandou fAjer,
€( no mar 4* meter :
q' li iri n4* b4rc4* migo,
JíjÍ>4 ftÍKt, O V0ss 4mtg0

XJ.
Ô[ n ^ixboa, sobre io mar,
Barea* nova* mandei lear :
PLi mlia ^entor velida !

f(n ^ixhoi sobre lo ler
^Barea* nova* mandei fa^er :
,Hi m\>i pentor vehda !

Bareas nova* mandei lear
€( no mar a* mandei devrar :
Zít tnta -áen1ior velida !
G*

XXX VI
Barea* nova» mande» fa^er,
€( no mar a» mandei mrrer
,Hi mlia áentor vehiía !

XÍJ.

SI elj ribeira do ria gatado

/Imor ei migo,
£^ue non ouvesee ;
^13; Por <*mtgO,
|^ue non fe;jre**e.

]?ela ribeira co meu amado
Yrebelbei, madre, co' meu amado:

/Hmor et migo,
Que non ouveõ*e
yiij por amigo,
Que non fe^es*e.

X11J, XIV, XV e XVJ — Muno Jíernamles
Torneol
XV1J e XV11J

Pero 0onçalvc* de Porro
Carreiro.

ue coira ramanha ei a sofrer
fPov amar amigo e non o veer;
€| pousarei so lo avelanal.

fíue covra ramanca ei endurar
Por amar amigo e non lhe falar ;
^ pousarei so io avelanaí.

Por amar amigo e non ite faiar,
TSíon iV ous>' eu a coira cjue ei mostrar
€| pousarei so io avelanai.

XMl
Por am« amigo e non veer,
Jíon IV ou* eu 4 eoita cjue et di^er ;
€| pou*4rei so io o avclatial.

Nott iV Ou*' Cu 4 COTr4 CJuC et d^er,
€j non me cUn *eu* 4more* le^er;
€j pousam so io avelanal

JSCon 11> ou* eu 4 C0Ir4 cjue ei mo*nar,
non me ctan *eu* 4tnore* Vígar ;
€[ pou*4rei *o lo aveíanal.

X JV.

t, ev4d 4migo, cjue dormide* 4* m4itb4n4* fri«*,
Yod4* Us 4ve* do mundo d «imor d;p4n:
^ed4 m' 4nd' eu!

!^ev4d amigo, cjue dormide*4* fri4* mintan4*,
>Tod4è I4* 4Vc* do mando d' amor C4nr4ti4m:
'^eda m' 4tid' eu !

• XXJY
Toda* Ia* ave* do mimiio d' amor £171411
^í)o meu amor, e do voao eu meivraru:
i^eda m' and' eu '.

íoda*lasave* do mundo d' amor eanranan :
_X)o meu amor, e do vo*so eu menrarta :
^eda m and eu !

^Oo meu amor, e do voèôo eu menraria :
~Vo* tt>c6 rol1>C*re* o* ramo* en ejue s> oiam :
^eda m' and eu !

^Oo meu amor, e do vosso eu menrana :
~Vo* iha> rolte*re* os ramo* eti cjuesoiam :
í^eda m and eu !

— xx-v
^Oo meu amor, c do vowo eu menrart4 :
"V8* fte* roHewe* o» ramo* en que pousavam
^ed' m' And' eu !
^Oo meu amor, e do vo**o eu menrari4 :
~Vá* ite* roltoewe* o* ramo* en que pousavam
^eda m' and' eu!
~Vó* M>e* roHe*re* o* MmM en que *'oi4tn
€| lt>{s *eea*re* »* fonte* en que bevum :
í^eda m' and' eu !
~Vá* iV* roihe*TC4 o* ramo* en que pou*avam
^ He* *ee4sres a* fonre* ú se fcangavam :
^eda m' 4nd' eu!

XV.

íMíiej' eu mhA madr Andar
' ,H* barea* en o m4r ;
€( moiro. me d' amor !

jíui eu mí>4 nwidre veer,
.Hs barcas en o ler ;
€| moiro.me d' unor,

Rf> t>4re4* en o mar,
€( foi-l4* 4 ^u4rd4r ;
€Í moiro-me d'4mor !

XWJf _
flí» barcas en o ler,
6 foi. Us atender ;
€( moiro-me d amor !

€| foi.Us á guardar,
€j non o pude veer ;
€( moiro-me d' amor !

€( non o aet>ei y,
^uen eu por meu mal vi ;
€^ moiro-me d' amor !

JCVJ.

^llIi^íJut VítO, ftl1>4, O V0** 4IntgO
O porque vos tar4ítade* migo ;

^í<jui veio, fil1>4, o cjue amades,
O porque vos migo fcawlKide* ;
^0eig4d-i !

O porcpc vos tawltades migo,
Ji cjue roll> eu ben, poi* é voss 4migo.
^)ílg4d4 !

—

xux

O porcjue vó* mijo Waltade*
$uero Ih eu hen, poi* cju' o vó* 4tn4des.

XVJl

JjÍjj|pr deu», eoitada *igo,
Poi* non ven meu amigo;
Poi* non ven, cjue farn?
Jfleu* eabeio*, mimui,
€)u non o* lum.

Poi* non ven de Cj4srela
N.on e vrv , 41 mcíelãelm

JPíjai*, rOuC4* d4 €j*rel<»,
€fu non vo* tr4gereT.

Xì
Per» m eu Uà& *emelfeo
Non me *et dar eon*el1>o
/fimtgas epe farei ?
f]n vó*, ai

meu espel1>o,

€|u mai* non me verei

XVJ1J.

anel do meu 4mtgo
Perdi. o *o lo verde pino:
€j eW' eu fcelli !

O atuí do mea 4mado
Perdt.o so lo verde ríyáo
€| etor' eu fcell4 !

Perdi-o so lo verde vayio
Poren c1>or' eu don-i d' alg
€( cl>or' eu bell4 !

Perdi. o *o lo verde pino ;
Poren choc' eu ^Ooiia A^igo
€| eW eu belia !

XIX e XX — "fíernio Rodrigue* de C^lteiro*.

XXI t XX1J — ^3ern4l de íonaval.

XX11J e XXIV — Jlj4rtin de ~Vigo.

XJX.

JPíjinlw *otcrta m' o rolVu
Qu( f\j o <jue m el defendeu :

Jljacir m' d vtu sol, non cjuij; fal/ir mtg
€(u vi. o, fijf cjue non, por *eu ct*ngo :
Jljtntxi soberb4 tn o rolT>eu
£^ue fi^ o c|ue m el defendeu:

J.TJJJ
€{u vi. o, fi^ que non, por seu ot*rigo,
^ue

ora, quando digo :
JljinKa *oberba m o rolteu
£^ue f\j o que m d defendeu.

€( *ei m' eu t4nro' qu4l ben nv' ei querrt4
Que non mm mente* no que fajiA :
Jljinta soberba tn' o roíteu
Que fij o cjue m el defendeu.
•

Que non meri menre* no que fijiA
€| f»7 jx^r a quem m' o non faria:
Jljmtí soberba m' o rolbeu
£^ue fijr o cjue m eí defendeu.

XJX
fij pc24r &. cjuem m' o non f4ru
rornou *' en sobre mi a folia
Jljint» *oterta m' o rofteu
jj^ue ft][ o cjue m' c1 defendeu.

XX.

Jjj|fj|irei-vo* agora, amigo,
fjp CÍamanVo rempo passado,
Que non pude veer eoitara.
Onde ouve**e ga*ailiado,
ÍOe* cjue vó* de mi pam*re*,
Ya aora cjue me vime*.

^De* oj mai* andarei leda,
02eu amigo, poi* vos vejo
Qu a muiro ejue non vi cou^a
Ç)ac me rol1>c4>*e o dejfíjo.
,Í)e* epie vó* de mi parti*rc*
11a aora que me visre*.

XXJ
^Oes oj mai* non vos wude»
fie Amor cfuerede* eomigo,
CJ4 jamai* non ar foi ledo
Jljeu eor4çon, meu amigo,
,ÍOe* que vó* de mi paro*™*,
AovA cpu me vi*re*.

rtmíw*, 4 deu* grado,
I^T4n fcon dia eomigo
Cja nova* me dt*»eron
^ue ven o meu amigo:
£^ue ven o meu amigo
€|n ran fcon dia migo!

Yan tem d13 eomigo
^premo644, a deut grado,
Cja novas me dt**eron

7.XJJJ
C|a vem o meu amado,
premo»»*, d ãctt* ando,
C|» vem o meu amado !
Cja novas me di**eron
^ue vem o meu Amigo ;
Cj' and' eu mui leda,
Poi* ral manda dei migo,
Poi* ral manda dei migo
£^ue ven o meu amigo.
CÍa nova» me di**eron
£^ue ven o meu amigo:
Cj' and' eu mui leda,
€{ euido *empre no meu eoraçon ;
Poi* non cuid' ai, de* cjue vo* vi,
fienon en meu amigo,

— \xiy —
d' amor »ei cpu nulfc' eme ren,
Pot* mig' {', ral mandado :
^ue ven o meu amado:

XXJJ.

4. fremosa en ^Bonav4l 4**1;
fii deu* ! ti e meu amigo dacjui
^Oe "Bonaval.

Cjityá' eu eoyr»d' en o *eu eor^on
Porque non fot mtgo na *4grapn
^Oe ^Bon4v»l.

Poi* eu mtgo *eu mandado non et
Ja m' eu leda f»rtir non poderei
^Oe "Bonavai.
8

\XVf
Pois' m oj« uu mandado non Aegou,
Muno viv <u mat* Íeda, ca me vou
^Oe "Bonaval.

XXJJJ.

•>^JhV tf1a1**! fremo*»
"^Jírede* eomigo
/H ia igreja de ~Vigo,
ti é o mar s4hdo :
miraremo* U* onda* . . .

Tí^Ím irmana frettio»a,
Jrede* de grado
U ^grejd de ~Vigo;
ti c amor levado :
€( mirarímo* Lt6 onda* . . .
8*

—

XX-V}}}

-

Jft. Ia Jgreja àe "Vigo,
Cj' o <tmor satido
€| verrá jj madre
O meu amigo.
€( miraremos ta* oni3.is

JEi ía ^greja de ^»g°
€ O amor levado :
€( verrá y madre
O meu 4mado.
€j miraremos iaft onda6

XX JY.

on po*s' eu, madre, ir 4 ^4tir4 CJecili4,
Cja me guard«de* 4 norte e o dt4
meu 4tmgo.

JMon po** eu, madre, ver g4s«11>4do,
(^4 me non leix«des fa^er mand4do
^Oo meu Amuro.

Cja me guirdade» t noi-r' e o di4 ;
JPlXorrer.vo*.ei eon 4crue*r« perfi».
Por meu ímtgo.

-— XXX
C[4 mc rton íeixade* fa^er mandado,
JPíjorrer.vo*.M eon acjueére cuidado
Por meu amigo.

Jljorrer.vo*.et eon 4({ue«r« perfia ;
*e me leixa**ede* ir, gU4rria
^om meu amigo.

Morrer- vos.ei eon acjue*re euidado;
€J *e ejui*erde* irei, mui de grado,
Cjom meu amigo.

XXV — Pero d' OrtulU*
XXVJ — P-iy ^o«re*
XXV1J — Pedro 04rn», ÍJurgale*
XXVUJ — João ^ervando
XXIX — Joío de Cjangis
XXX — Ruy P«e* de Ribeta.

XXV.

. J-N- osrro j^entor e ora epe *eri
. J~ ^Dacjuel' cpte *empre eoirado viveu
€( vive ? Cjutdari poren *er sandeu ;
Cja *abe fcen sjue nwu perderá
€]sra eorta, ea non cjuer *a jéenhor.

^ cjue *erá do cjue cjut^ mui gran fcen,
€j ejaer acpen iV a non ejuer gradeeer,
Non ihe ejuer, por ende outro fceti fa^er ?
€( safce cjue non perderá, per ren,
€|«ra eoira, « non cjuer sa j3enW !

XXX} V
€( que *erÁ do que *empre »ervir
(Senhor que lT>e quijf e quer poren mil
€( nunea tt>\ poi* qm^ f4jrer ai ?
€| que nune4 de*i pode p4mr
€(*ta eoita ca, non quer sa ^enbor ?

JMo*rro (Sendor e ora que seri
X)4quel' que *empre eomido viveu
tf vtve? Cjutd4rí poren *er sandeu ;
C[a sabe fcen que nuneí perderÁ
€(*ta coitj, ea non quer sa penhor.

HH tneu amigo cjue me diária
I
i-Jue nunea m4U migo viveria
Por deu* dona* acjui e ja !

£^ue muiro m ei tavia jurado
Quc me non vi**e, mai*, a deu* grado,
For deu* dona* acjui é jja !

O ejue jurata cjue me non vt**e,
Pero non *ei rodo c{uanr' el di**e,
Por deu* dona* acjui é ja!

XXXV}
J£íclW fej C4 o non itbbc :
Por deiu> dona* 4(fM e J4 !

t madre ! Ben vos digo,
* JPljettriu tn o meu. amigo :
j^anWda and' eu !

,ÍOo cjue m ouve jurado ;
Poi* menriu, per *eu grado,
jSanlmda and' eu !

JMon fot oje sa via;
J$Aib hcn, de*' aetuei dia,
j^anlmda and' eu !

— \XX~V)
JljítlW fc2 ea o non i\bbe :
Por deu* dona» 4cjui é ja !

i madre ! Ben vos digo,
etrnu m o meu amigo :
jantada and' eu !

^Oo que m' ouve jurado ;
Poi* tnetmu, per *eu grado,
jSanlmda and' eu !

Non fot oje sa via;
Jljai* fcen, da' acjuel dia,
^antuda and' eu!

XXXV})}
Tíon e áe tnt |>4rndo;
Jlfíi*, porque tn i menndo,
pAtihiiA 4t\d' eu !

Ira van a jp&n ^ervando
^j^Oon** fa2cr romaria,
€( non me ln.vam eom ei.is
^Tr, ea log' 4i4 iri4;
Porcpte ven y meu amigo.

pe eu fo**' en ral eompanW
J)e don4s, fdra guarida;
non ejut*o m1>4 madre,
Que frjreW eu de i4 ida.
Porque ven y meu amigo.

—

xxxx

Yal romaria de donaè,
~Vai aia, que non á par,
0 fora oj eu eom elas,
M><i* "O" <»( queren ietxar;
Porque ven y meu atmgo.

Nunca mc ame madre mu,
pe d' ela non for vingada ;
Porque oj' a jáan ^ervando
Non vou, c me rem guardada ;
Porque ven y meu amigo.

XXJX.

pl^migo, *e me grande fcen cjuerede*
Jde a

J(Umede, veer.mede*

Oje, non me y maneade* amigo.

Poi* m 4crui ren non podede* dxjer,
Jd ti Ajade* eomigo la-fítOje, non me j) manctde* amigo.

.

XXXX})

j!?eríU vó* en fian Jljamede do m.ir
JMa ermid», *e me o deu* agui&ar,
Oje, non me

maneade* amigo.

XXX.

vervrur4 me vettba
^

Se eu pola de Belenta
cl,
amore* ei mal.

€| confonáa.me /pan JPljareos
ipe pola ^OonjeIa £ ,Hrcoí
^O' amore* et mal.

Jijal me venta eada dia
^e eu per ^Oona Jljaru
^0' amore* ei mal.
9*

errt4nd' ^6calfio me pique
eu pola de ~V\lh' /inrique
^0 amora et mtí.

XXXJ
XXX1J

— Jijarnn Peciro^elo»
Çjstevan Hernandc* Bei« to, Cj.ivaletro

XXV11J

Jttfeendinko

XXXIV

Pereda

XXXV
XXXV]

— Juyào BoUeiro
João de Recjuei.vo.

XXXJ.

or deus cjue vos non pes> ,
JfP>4 madre, m1>4 pentor,
n paív4dof
Cja b\ oje y van rre*
]pfím0*4*, Cu *CIÍI
JE5. pu4l fcen o *ei.
Por f-t^er oraçon
£^uer' oj' eu aíá ir ;
€( por vot, non menrir
j3e oj' y du4* *on
^p!remo*<ts, eu serei
P. tu», ben o *ei.

Tíon t de mi partido;
Jljíi*, porotu m' i mentido,
^4ní>udd and' eu!

XXVJJJ.

||ra van a ^3an ^ervando
^ç^Oonas fa2«r romana,
€j non me leixam eom elas
Jr, ea log' ali tna;
Porcjue ven j) meu amigo.

pe eu foW en ral eompanhia
sQe donas, fora guarida ;
JPljai* non cpi*o mta madre,
Ç)ju fi^e*t. eu de ia ida.
Porcpe ven

meu amigo.

—

xxxx

Tal romaria de dona*,
~Vn aÍá, que non i par,
€( fora oj' eu eom elas,
liai* non me ejueren leixar;
Porque ven y meu atmg

.Nunca me dtne madre mia,
d' eia non for vingada ;
Porque oj' 4 |3an jáervando
Non vou, c me tem guardada
Porque ven j> meu amigo

XXJX.

pÉ|;;f»>"go, *e me grande hen cjnereáe*
0
■'. Jde a. ^4ti Jtjamecte, veer.m ede*
Oje, non me y mancade* amigo.

Poi* m'acpt ren non foicdes di^er,
^d u ajade*. eomigo lãjcr
Oje, non me _y maneades amigo.
9

.

XXXX)}

j?ereis vó* en ^«n Jijamede do m.ir
TMa ermida, be me o «leu* agut*ar,
Oje, non me y maneade* amigo.

XXX.

"^HIE.al4 verirura me venta
tój Se eu voÍa de Beletiha.
^O' jtnore* et mal.

€( confoná».me ^4ri JiJareo&
|3e pok ^otvjreLi á' ,Hreo*
^O' amore* ei mal.

JPlí4l me venta Cida tlta
e eu per ^Oona ;Pfjária
«more* ei mA.
9*

XXXX) V

—.

írtMtid ^seallio me pique
eu poia de ~VIU' /ínricjue
4 more* et mal.

XXXJ

— JPijarnn Pedroni»*

XXX1J — €(steVan Hern,titifc* Berít o, Ca
valeiro
XXV11J

jPfXeendinto

XXXIV

Pereda

XXXV

— Juyío BoUeuo

XXXV] — João de Reejueno.

XXX}.

or ãeuf> que vo* non pe* ,
Jijta madre, m1>4 pendor,
a SaIvaÍov
CJ4 *i oje ;y V4it rre*
^F<remo446, eu *erei
71 t>u4, Wn o *ct.
Por f42cr or4Çon
£)uer' oj' eu 4I4 ir -,
€| j>or vos non menrir
j^e oj' y du4* *on
^Fíremo*«*, eu serei
,H. 1>uí, ben o *ei.

— xxxxyjj)

—

Jf£ic(re ilo.ti veer,
Por 11>C fajrer pt-t^er:
j?e 0} y tua V4i
^remo*a, eu *em
p. \>úa, ben o *ei.

XXX}}.

lp|tev' €(ane*! Por deu* mandade
B. Roj) Pa . . logo e*te dia,

|^tie se non vaa pela Trindade ;
Cja me di^en efue iV j> rem ^ernanda
CÍilada feira pelj gafaria.

a romaria fajrer cjui^er,
Cjomo a *empre fa;jrer *o_ya,
Outro eamtnho ran-re todavia ;
Cja o da Trindade non iV é mester ;
Cfa me drjrem ejue ^fíernanda Iti cjuer
Jljerer eilada pela gafaria.

xx\ —
€j eada .... ejue el ven a ^atirarem
pcmyve alá vai fâjev romaria;
^Do da Trindade porem, cjue *oya
^O' tr, mandade cjue *e guard' el mui fcen ;
C|a me di^en cjue Fernanda iJn teu
Calada feira pela gafaria.

XXX}}}.

fÊcriA.m.' eu na ermida de áan áimon
€j! cercaron m' a* ondas cjue grande* *on :
€( eu arendend' o meu amigo ....
€( eu arendend' o meu amigo ! . . .

€[srando na ermida atire o aírar,
C|erearon.m' as ondas, grande* do mar:
€J eu arendend' o meu amigo . .
€J eu arendend' o meu amigo! . . .

\X\JJ
CÍercaron.m' *s ondas cjue grande* *on
Tíon ei íiarcjaeiro nem remador :
€[ eu arendend' o meu amigo . . .
€J eu arendend' o meu amigo ! . .

Cjercaron.m' a* onda» do atro mar
ISíon ei tarcjueiro, nem *ei remar !
eu arend' o meu amigo . . .
€( eu arend' o meu amigo!...

JMon ei fcarcjueiro nem remador !
Jijorrerei, fremosa, no mar maior :
^ eu arend' o meu amigo . . .
€j eu arendend' o meu amigo ! . . .

ZXKJJJ
JMon ei fc4raueiro nen *ei remar :
JJorrern, frcmo*a no alto mar
€| eit arendend' o meu amigo .
€[ eu arendend' o meu amigo !

xxxjv.
KJ
||p*>orr c

JPljárnA JTljareo* :

it^1 ^eu* se e verdade,
^ei C4, *' i de moro,
Jljorra i rorptdade,

€( morra e, ewdade,
Jljorra é eovardia,
€( morra i maldade.

XXW
e ^Oon Jljarrm e morro
empre teti *4 bondade ;
Oje mai*, mio* eo*rumes,
Orro *entor earade !
Jljai* non o acWede*,
^Oe Roma aeá andade.
pí ral *en1>or cjuerede*,
,HMwre* íemandade

Pero chu*, eavaleiros,
et en, en earidade,
Que vos avidana
íolter d' el soydade ;

Jljats epie vos diga bett verdade
Tstort e*r rei nen eonde,
jf^Ui* outra pore*tade,

-— \xx~vj -

Ç}ue . . . direi .
Que non ihrei.

XXX V.
-1
Jfl|fee2 Ítu* eanriga d' amor
: . Ora meu amigo por mt,
^ue nunea meftor feira vi;
Jijai* eomo x' é mui rrobador,
1>u«1* iiria* no sor,
£^ue mi saeam o eoraçon.

Jijuito bem *e soube buscar
Por mi, ah, epando a fe^,
€[n loar.me muir' en meu pre^ ;
10

Jlj4t* de pr4n por xe mt matír,
^Pe^ 1>Ú4* hrt4s> no son,
Que mt *4eam o eoraçon.

Per fcoa fé, fcen Imitou
^Oe 4 por mt tÕ4 f»2er>
€( muvro 11>' o *et gradecer ;
Jfj4t* vede* de ejue me m4rou :
^e^ um4* ltri4* no *on,
Que mt *4C4m o eoraçon.

XXXVJ.

,-,„ui eu madr en romaria
Jt\ y*ato, eon meu amigo,
€{ vento d' el namorada ;
Por cjuanro faiou eomigo:
Cja me jurou que morria
Por mt, ral beti me cjuerna.

í^eda vento da Wmida,
€( de*ra ve^ leda *erei;
C^a falei a meu amigo
10*

O cjue icmyre de*ejet :
CÍa me jurou ejue moina
Por mt, ral fcen me quema.

^0' ú m' eu vi eo' meu amigo
~Vín leda, deu* me perdon,
C[a non 11>1 euid' a mentir,
Por quanro m' el dt**' enton :
{as me jurou que morria
Por mt, ral hcn. me querria.

XXX V1J

JlXaftin M0XA

XXXV11J

>R.rrit>uicl4 uma. vej a jtfoxA
e ourra ao cjue segue :

XXXIX — Loureneo jograr
XL

Pero de ~Viviíes

XLJ — Pero .Hkobo
XL1J

^Jernam CÍonealve*

XU1J — Pedr' .Hmigo.

XXXV}J.
31
er ejiunt eu vejo
\ Penso e de*ejo
€jt C01r4*, pe*ar,
^Btt*C4ncto u *ejo
O cór m Cr*Í rejo;
l^ue me fa2 cuidar
Cfa poi* ^Jr4ncjuesa
Proe*a

XXXVJJ.

B
er cjiunr eu vejo
; % Penso « de*ejo
€ji coir4*, pe*ar,
^Buseando u *ejo
O cór m' et*4 rejo;
Que me fa^ euidar
C|a pois yírancfue*a
Proe*a

~VênCeu C*C4Ce*4
]Síon *ei crue pensar.
~Vêj' eu Jljolesa,
Jljale*a
Pere*a, ^orile*«
O mundo rornar.

^Já de verdade,
Jlen de lealdade
]Mon ouso falar :
C{a faUidade,
Jljennra s maldade
Non lti dan logar.
€(sTa* son nadas.
€( enadas
^svenruradas
cjueren retnar !

flô nos*as fadas
Jv&A.a.í>

Per e*fe fadar.

^ouvan' 4* atire* :
per *inátvre*
flmore* e poder
líun* joglare*
nofcre* falare*
oj>am dejrer.
~Vêj' alongada*

^Oo mundo, i vedadu*
4 *e perder;
~Vej' aetegadu*
^oada*

— <\v> —
^Oe muiro* zmaiui
O* de mal drjrer.

Pela eren*!4
Per cjue *e jóojm
^Todo fcen reger,
Par corre*™
olas cjue 4via
^remo*o poder,
fjiund' 4lef[ri4
~Vêvi4
JIo mundo, fAjia.
JiJuit' 4l epe prazer.

~J^01.*C *4 V14J
6 (Ie*14,

Cjada dtA
€(i de faleeer

^O' ar cftie valia
Cjompria
j^eu Tempo,
4
Parria
/H e*conder.

£ ás cjue soedes en C^orre morar,
pe*te* privados cjuerna saber
;j5e 1T?C* tade pnvança muiro durar;
C(a o* non vejo dar, nem de*pender,
,Hnre o«> vejo romar e pedir ;
€( o cjue He* non cjuer dar ou *ervir,
JMon pode ren com eírei adubar.

^e*te* privados non *ei noveiar,
^enon ejue ltes vejo mm cjran poder
€( grande* rendas e easas guaanar,

(\jX
€( vejo o* grande* muiro empobreeer
€( eon prove2a da gr4**4 cayr.
€( \>& elre_y *abor de o* ouvir,
Jfluit* eu non *ei cjue lT>e Van eon*elí>4r.

pode* de CJorre, e non MDfdes ren
Cj4 mesrer fAj 4 C4d' ome ejue de',
Poi* 4' C[orr« per hdi.tr digo ven ;
Cj4 *e d4r non cjuer, per *eu *4tor é,
P01* n4 C^orre bome non ltvr4 por 4Í,
Pen*e de dar, non *e rraíuíte d' ai ;
Cja 0* pnv4do* efueren cjue lte* deen.

j ^^^^^^^^^^^^^^^^^

XXXJX.

||r«* moça* eanravam d' amor,
JPljut fremosa* mta* pa*rore*
Jl>ui eoirada* do» amore*:
€( di**e J>ua, m-ta í>enW,
„!Oi6ed' amiga* comigo
„0 canrar do meu amigo".

Ioda* rre* eanravan mui fcen,
C{omc mofM namorada* ;
€| do* amore* eoifada»,
€( dt**' a porepe pere' o *en
n,^Oi*ed' amiga* eomigo
nO eanxar do meu amigo".

^ue gramle *4bor eu 4vi4
^Oe 4* oyr Mtuvtr ervron,
proguermt de eor4çon
£^U4tido m1i4 *enhor di^ta:
„^Oi*ed' 4intga* eomtgo
„0 catirar do meu 4tmgo.
t{ *e 4* eu mau ojJs*e
R CJttC gf<tn *4bor C*r4V4
€( cjue muirO mt p4gav4
]X)c eomo m1>4 j^etitor di**e :
4mig4* eomigo
„0 C4ttr4r do meu 4migo".

poi* nos*4* madre* V4ti 4 ^4tt ^imon,
v-£)e ~V4i de Pr4do* eande'4* queimar,
]Mó* 4* menin4* puntemo* d 4nd4r
Cjcm no**4* m4dre*, e ela* enrort
£^ueimen C4tidea* per nó* e per *t,
€| nó* memna* kaitaremo* y.

]Mos*o* 4migo* rodo* i4 tnín
Por nos veer; e andaremos nó*
íailando 4tit' eie*, fermosas, *ó* ;

—

—

(| nossas madre*, poi* cpie aia V4n,
£^ueimen eandeas per nós e per si
€j nó* meninas bailaremos y.

Nossos amigos irán per eousir
Cjomo bailamos, e poáen veer
líailar moças de bon pareeer,
nossas madre*, poi* la cjneren ir,
^ueimen eandeas per nós o per si,
€| nós meninas bailaremos y.

11

igade* fillia, mlu fillia velida.
„Porejue rardasre* na fonrana frw ?"
Os amore* ei !

„X)ig«de* ftlta, mta filta iouçana^
„Porcjue tardaste* na fria fonrana?"
O* amore* et ! —

.Tardei, mta madre, na fonrana fria,
,Cjcrvo* do monre a augua volviam".
Os amore* ei ! —

— (\xv
.^Ttrdei, ml»» madre,

fn» fonT»rU,

,Cervo* do moivre volviam a augua".
O* amores ei !

„TítetiTT*, mta fiita, men-n* por amigo
„NunC4 vi eervo cjue volve**e a no".
0s amore* et !

nlljenri*, mU filta, menri* por amado,
nJMunea vt eervo epe volve**' alto".
O* amore* ei !

11

W /•> uno* vej eu ejue, eon cjran mengiM de *en,
Ji /H n gr4ti favor de me iijcv pejrar,
€( roíolo* cjue me veen pregurrrar
Quai e*r a dona cjue eu cjuero ben :
~Vide* cjue &a.ndej é, ejue já loueura
]Mon earan, nem ar earan mesura ;
Xíen earan mi, a cjue non pe*a mut fcen.

JH|4yor (Bareia ran pofcr' ogano
Que nunea ran potr' ourra molW vt,
£^ue, *e non foW o areediano,
Xíott avia que dnrar sofcre *i ;
o datam
€( por aepello cjue 11>' anrr' ambos dam.
,H.nd' ela roda eoberra de pano.

XL1V

/Hffon*O fJandie*

XLV, XLVJ eXLVlJ — Cfonde^O. Pedro
XLV1IJ e XL1X — €|írei ^O./iffoií*o de

L

,D. ,Hffon*0 xi.

m
J^Sffí aa*ío Jljarrms, poi* vós TVAhM>AÍ.cs>
í' „G -rr4Wilwsre* de rroW d' amor,
„^Oo cjue agora, por nosrro j^entor,
„£^uero saber de vós, que m' o digade*.
n^Oi^ede m' o, ea fcem vos e*rari,
„Poi* vos e*ta por cjuen. rrobasre* já
„Jíjorreu, por deus, portpe rrobade*" ?

Afonso panebe*, vós pregunrade*
,€| cfuero.vos eu fajrer sabedor ;
,€]u rrofco e trobet pela meHor

i^Ooiu c[ue deu* fcj í e*t0 le 4j4dc*
,€j*r4 do cor4con non me salrri
,j3ed' rendrei *eu ben *e mt o f4ri :
,€| vó* al de mi *4ber non ejueirade*.

„~Vj4*eo Jljarttn*, vó* non re*pondede* :
nNem enrendo, 4**1 vejÍ4 pr4}rer,
„Porcjue rrob4iIe*, cjue ouvi di^er
„$ue aejitela por quem trobad' 4vede*,
cjue 4tn4*re* vó* m4i* d' ourr4 ren,
,,£^ue vo* morreo, de gr4n remp é; por en
„Pol4 morr4 rrob4r non debede*".

Vftfon*o pinche*, poi* non enrendede*
cjue gui*a vo* eu fut re*ponder,

,R mi en eulpa non devei* poer ;
,Jl£it* a vós, *e o saber non podede* :
,€(u rrobo pela ejue m' en poder rem ;

,Poi* mtnW é, -imo como o vede*.

„~Vãaseo Iljarrins, pois vos morreoporejuen
„(3empre rrobasre*, mamvtlto m' en
„Pots vos morreo, eomo non morrede*" ?

.Hfoiíso ganche* vó* *4bede ben
t(í^ue o) cjue 4m4 é eom perda de *en :
.íipo^ cjue xrofrede*, sabeloede*" !

(j ue muiro tem me fe~l no*tro *enhor
^ieju«l dia en ejue m c1 foi mostrar
Hua dona cjue fej melt>or falar
^Oe cjuaivra* fe^, e pareeer mertor;
€| o dia en ejue me » Uj veer
€( cjui^ alln cjue foW ea *eu poder
ti me podia nunca mai* vedar.

— (\xxv
€j poi* eu nunca d ourra ren *abor
Po*s' «render, para me eon*eltar,
J$ui ten po**o con verdade jurar,
Pelo* cjue diferi cjue an mal d' amor,
Que eon verdade non podem dtjrer
Porcjue euidan d' y romar gran prazer
O cjue a mi nunea pode chegar.

Nem speranea nunea po**' aver,
Cjom' ourro* an, d' algun ben arender ;
Pots eu meu fcen nunea posso eoWar.

^Jjjp-jul Mjeh foi en ejue eu já perdi
o^ií £^u4rvr© fcen 1>ouve, nem euidei aver,
£^ue pár pode*se a outro fcem *er ;
Ji^ai* ora mi gui*ou deu* 4**1,
£^ue ú perdi r4ti gran ben de gen1tor
Cjotrei d' «ender outro mui melhor
€Jm rodo fcem de cjuanro* oUrro* vi.

€( quand' en outra *ason perdid eu
^icjuel gr<m fcen eogi, cuidei cpe non

— áxx V J J
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Perde**e eoira do meu eoraçon ;
Jftfai* agrado* ral *enhor mi deu,
Qae de bon prez e sen e pareeer,
He mui melhor de cjuaivras ojui^f fajrer,
€j cpiiz log'_y que foss' en poder seu

Hua d' enpedir acruela cjue amar
^afcia mais, cjue mi nen outra ren,
]Mon euidava d anre d aver o fcen ;
Jfjai* prugo a deus de mi o asst gutsar
Çiue eu perdt aduela cjue amei
^J^ourra *enhor mui melhor eoWei,
£^ue me fa2 deus servir e desejar.

on cjuer' a deu* por mt4 morre rog<tr
JMem por m1>a vida *i 4 non m t>a mesrer
€( 4cpele cjue 4 rogar cpvjrer
Por *t o rogue, íeix' a mi p4*s4r
,H.í,« meu rempo, ea morre en durar
[Munca me pode fcem nem mal íxjet,
JSLem ond' eu aja pejrar, nem prazer.

€(

m' el ranro mal fej Hm non *et

J\en ú me po**a eotaar di*so ; non

ipei, nem sobe ren, nem sab' et njon
Porejue me faça mai* mal de cjuanr' et,
€( poi* eu ja rod' e*ro pas*ei,
Nunca me pode bem nem mal f4^er,
]Mem ond' eu. aja pe^ar, nem prazer.

€j fcem nem mal nunca m' el já fará,
Poi* m' el pe2<tr eonrra gran eoira deu
Ç^ue nunea prazer ar norará meu,

€( pois por mt tod' e*ro passou já
Nunea me pode bem nem mal fa^er,
Nem ond' eu aja pejrar, nem prazer

^uem da guerra levou eavaleiro*,
^ 4 *4 terra foi guard.ir dtneiros:
JMon ven al W«o.

Quem da guerra *e foi con maldade,
J\ sa rerra s>c foi eomprar Wdade :
JMon ven al Jljaio.

C) cjue rragia o pano de linho,
Pero non veto poio £>an Jljarrtntio:
Jtfon ven al jPlJ.uo.

O cjue rragia o pendon «.enrado,
Per ejuanr' agora *ei de *u fado (?)
TIon ven al Jljaio.

O cjue *e fot comendo do* murrintos,
^ a sa rerra foi bever os vmbos :
Tsíoit ven al J{\.&\o.

O cjue eom medo fugiu da fronreira,
Pero ren já pendon *en ealdeira :
Hon ven al Jíjaio.

O cjue roubou os Jljouros maldvros,
€( a sa rerra foi roubar eabriros :
JMon ven al ^Tljaio.
12*

O cjue da guerra 6e fot con e*panro,
€] a *a terra *e foi armar manro :
]Mon ven ai Jljaio.

O cjue da guerra *e foi, eon gran me
Cjonrra sa rerra e*pergendo, rredo ;
]Mon ven al Jljaio.

cjue fot pa**4r 4 «erra,
€| non cfui2 *ervir 4 rerra,
€| ora enrr4n*4 guerr4 ;
Ç)ue favoneta,
Pot* el T4n muiro err4 :
Jfl^tMitO *ej4.

O cjue levou o* dineiro*,
€{ non rroux' o* e4V4leiro*
Por non tr no* primeiro*,
£^ue f4vonei4 ;
Poi* que veio eom o* po*fume_yro* :
Jljaldito *eja.

-— ^xxx)-v
O cjue filhou gran *oldada,
€( nunea fe2 eavalgada,
€j poti*so oj' agrada ;
£^ue favoneta,
e erra eom' eu en a me^nada,
jfáâlAlTO *Cja.

O cjue meríu na raleiga,
Pouc' aver e muira metga
€] por non enrrar na veiga ;
Que favoneia,
Pojè é mai* mole cjue manreiga,
Jljaldrro *eja.

m um rempo eogi flores
^Del mui nobre l\traiso :
Cjutr4(ío de mt* amore*,
€( dei *u fremoso rtso !
^ sempre vivo en dolore*;
^ yi 1' non puedo *ofnr !
Jljai* mi valem la muerre,
Que en ei mundo vivir !

Jo (um cuidado d' amore*,
~Vo.lo vengo en 4 ái^ír
£^ue e* 4cjue«.r4 mt |3enor4
J^ue mwcbo de*ejo Iwver.

„(|n el riempo en cjue soha
„ Jo coger d4cjue*M* flóres
,,,^0' <il cuidado non 4vi4,
n^0e* cjue vi lo*

4inore* :

„€( non sé por cjual venrura
nJlje vmo end' 4 f4hr;
lo fi^' cl mi peeado,
„pt lo fijr el m4l dear :,

^0 mm. cindido d amore*
Vo.lo vengo en 4 dijev

-— (\xxx\)j
Que e* acjuesra mt ^enora
Que muicbo de*ejo 1>aver.

TSIon creade*, mi ^enora,
f|l mal di^er de las genres
C[a la muerre m e* llegada,
en ello pararde* menre*,
/fii ^enora nofcre ! Vossa
Jfjereed vos vengo pedir :
^firended a mi dolor,
€j non me deixe es monr!

Jo Cutn euidado d amores
~Vo-lo vengo en a d^er
£^ue es acjuesra mi ^Senora
Que muidio de*ejo 1>aver

„ Jo cojia flor ã*f> flore*
„Í)e cjue tu eoger soha*:
nCjuir4áo de mi* amore*!
„ Ben *e lo cjue tu sperias : . .
„^0ios lo pue*re por ral gui*a
„Pue re lo pueda f4^er : . . .
„Htvre cjui*era mi muerre
„Pue t' assi*rir a. morrer".

Jo cum euidado d amore*
"Võlo vengo en A dtjrer
£^ue e* acjue*ra mt ^enora
Que muicho de*ejo taver.

NOTAS.

Ia.

São verdadeiramente tres as variantes que
se notarão na presente edição da cantiga do
rei trovador que reproduzimos.
Lemos na 2a estropha destorvar e
não de estorvar, e no fim da 4a sinon do
qu\ em vez de sinon no. Igualmente não
tivemos dúvida em acertar em ou a rima do
6° verso da 3° estropha, preferindo a syllaba vou á rn ei, que, segundo se verá
das notas seguintes (veja principalmente as
38 e 46), fazia essa estropha não acorde
com as outras tres.
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XOTAS.
IP.

Em virtude da mesma lei não
damos considerar errado o 4° verso
estropha desta canção, o qual devera
em aos. Cremos que o trovador
antes dito

duvi
da 3a
rimar
teria

„Ourro*i dona* e infaruSos"
e que algum copista mudaria esta pa
lavra, julgando a outra de igual valor.
Tareceu-nos porém que seria demasiada
liberdade o tomar sobre nós o restituil-a no
texto, e nos reservámos a propor daqui a
emenda.
IIIa.
No 3a verso de pag. XV deve talvez
antes ler- se „so lo" em vez de sob' o.
Veja-se a canção XIII. A respeito da pa
lavra osmas , que se lê no ultimo verso,
pedimos a opinião dos eruditos. Sabemos
que em linguagem da gira osma significa
chusma, bando.

NOTAS.
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IVa.
E' necessário confessar que Ayraa
Nunes, como clerigo, devin entender pouco
de amores, quando acreditava que os na
morados andam sempre „ledoa , louçàos
e sem cuidados" .
Va.
Não respondemos pela exatidão da
palavra Ostel, que se lê na 3a estropha.
Na 2a estropha, julgamos faltar no manu
scrito um verso, no logar que designamos
pela linha de pontos.
VIa.
Os versos da segunda estropha estavam
mal separados no manuscrito, e postos em
tres linhas, em vez de quatro.
VIIa.
A palavra tuar, que se lê no fim da
3\ estropha , se encontra repetida mais
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alguma vez no Cancioneiro, no mesmo sen
tido de assegurar, defender (tueor), em
que a emprega tambem Herceo.
VIIIa.
O verso final de cada estropha

e' um verdadeiro estribilho, e deveria talvez
escrever-se como tal, um pouco mais dentro
que os outros.
IXa.
Na nossa copia se encontra escripto
„vos velidas et- ug loadas" sendo que em
ambos os casos se deve ler vós. Prova da
pouca importancia que ha que ligar á orthographia deste pronome, como dissemos na
Notícia Critica.
Xa.
Parece faltar alguma syllaba, talvez
uma interjeição, no primeiro verso da se
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gnnda copla. Não a supprimos, porque nos
occorreu para isso mais de uma palavra,
e não podiamos decidir-nos. O antepenul
timo verso não duvidamos entretanto corregir juntando a syllaba as que não está no
manuscrito, por omissão manifesta.
XIa.
Os juizes competentes dissertarão sobre
a palavra ler que aqui parece significar
estaleiro.
'

XIIa.

Esta composição parece referir-se ao
rio Salado, junto .a Tarifa, onde se deu a
batalha de 3 de Out. de 1340. Por esta
circunstancia a colligimos.
XIIIa.
A 1a estropha desta canção, attribuida
a Torneol, 6 quasi identica á 1a da pagina
XV, da trova iII, ahi attribuida a Ayras
13
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Nunes, clerigo; onde, como dissemos na
nota 13a, talvez melhor se leria so lo em
vez de sob o, segundo se vê tambem na
cant. XVIII. Seria plagio manifesto? Ou
serão ambas as canções de um dos dois tro
vadores? Ha exemplo no Cancioneiro de
ver-se altribuida a mesma canção, por acazo
nelle copiada duas vezes, a dois autores
differentes, como succede á XXXIII. desta
collecção.
XIVa.
A 5a e 6a copla se repetem no MS. e
assim o deixamos.
XVa.
Repetição da palavra Ler com a
significação de estaleiro. Veja a nota 11a.
XVIa.
Accentuamos o vós na 2a e 3a copla, e
deixamol-o sem accento na 1a, parecendo

NOTAS.

147

nos ir de accordo com o trovador, salvo
melhor juizo.
XVIP.
Não conseguimos decifrar os breves do
terceiro verso da segunda estropha. O ul
timo da 3a se acha errado na nossa copia,
dizendo só „Eu non verei" ; e julgamos que
não podiam as duas syllabas que faltam ser
outras, senão as que inserimos. No manuscripto encontra-se mais uma quarta estro
pha, que não transcrevemos por não havel-a
podido decifrar de modo que produza
sentido.
XVIIIa.
Raydo é o mesmo que arraino ou
murta. Quanto ao so lo veja o que dizemos
na nota XIII.
XIXa.
Não se poderam decifrar as palavras
que vão em branco na terceira quadra.
13'
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XXa.

Pareceu-nos que no fira do 2° verso
da 3a estropha deveria antes ler se comigo
em vez de amigo, segundo está no MS.,
para evitar que esta palavra fizesse rima
comsigo mesma.
XXI4.
De Bernal do Bonaval diz, no mesmo
cancioneiro , elrei D. Alonso a Pero da
Ponte, eonceituando-o de mau trovador:
„Vós não trobades com' proençal
Mais como Barnaldo de Bonaval
E por ende non é troiador natural".
XXIP.

.

Veja-se a nota precedente.
XXIIIa.
Se diria que com o estribilho recorda
o trovador á sua dama felizes momentos
antes passados a olhar para as ondas.
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XXIVa.
Achamos no manuscripto repetida a
quarta copla, 1a de pag. LXX, porém, a
nosso ver, foi isso engano de algum copista,
e não proposito do trovador.
XXVa.
Outro tanto não dizemos da repetição
da 1a estropha no fim desta outra cantiga.
XXVIIIa.
Esta cantiga de João Servando vem
repetida no 2° gruppo dellas quatro paginas
adiante, com variantes notaveis, principal
mente quanto á 4a que uma das vezes é
inteiramente omittida, e á 1a que se lê uma
vez como a escrevemos e outra da seguinte
modo :
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Jí^at* non <f*tso mta madre
£^ue fo**' eu \y esre dta" :

estropha que parece mais de accordo com
as outras, do que a do nosso texto, que
alias preferimos, por adoptar nelle integra
uma dellas.
No 4° verso da 2a estropha lê-se
£^ue end en UxeMe
0 3° tanto desta 2a estropha, como da
seguinte ha tambem uma pequena variante,
que não tomamos em consideração, porque
della resulta ficar o verso errado.
Deve advertir- se que no MS. o pri
meiro verso da 4a estropha (que infelizmente
se não repete para melhor se poder verificar)
foi escripto com erro manifesto,
„Nune4 me m\>A madre mia"
o que não faz sentido algum.
XXIXa.
No 1° verso da 3a copla se lêem no
MS. mais duas lettras, que omittimos, por
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não fazerem sentido, nem as podermos
interpretar por palavra alguma, sem produ
zir erro para o verso.
XXXa.
A' invocação de S. Marcos não ha que
ligar nenhuma importancia mais que a da
rima com Arcos.
XXXIIa.
No 2° verso pode por ventura no MS.
ler-se Boy parcies, bem que desta ultima
palavra só as duas primeiras lettras se achem
mais distinctamente escriptas. Não se tra
taria porem antes de algum Roy Martins?
Fernanda se lê uma vez Hernanda.
Na 3a estropha a reticencia depois da
palavra cada não está no MS. Mas poderia
ler-se cadavez, fazendo elisão em „qu'".
A circunstancia de ser feita em San
tarem, não e' sufficiente para a suppor con
temporanea d'elrei D. Fernando, que fez
dessa primeira villa sua Coite habitual. Ja
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no tempo deste rei bavia decaido o gosto
pelos trovadores, e começava a primar o
gosto pelos livros de cavallarias, taes como
os da Tavola Redonda ffj, Tirante ao
Blanco, etc.
XXXIIP.
Parece que a conjunção e no principio
do estribilho, se deve suprimir, embora faça
bom sentido. No codice da Vaticana começa
logo o verso „ Eu atendendo". As reticencias
foram por nós postas, pela mesma liberdade
que declarámos tomar acerca de toda a pon
tuação.
XXXIVa.
O mesmo dizemos a respeito das do
penultimo verso desta satyra de Pereda.
As que se encontram depois do 4° verso da
1a e da 3° cstropba são egualmente nossas;

f) Para a nota 51 reservamos uma noticia
de dois MSS. antigos deste romance.
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pois, á vista da 2a estropha, devem ahi
faltar estes dois versos. No 3° v. da 3a estr.
se encontra o verbo avidar, cuja existencia
foi negada pelo Sr. Diez. No próprio Can
cioneiro, de lettra mui differente do de
Lisboa, encontramos outra vez (c. 1053.)
avidasse, e outra avide (Affonso Annes de
Coton).
Do proprio modo como está empregado
Avidaria tolher d1 el soydade não se po
deria ler aiudar ou ajudar, que pediria outra
regencia grammatical. Aqui avidaria quer
antes dizer conviria, importaria, etc.
XXXVa.
Por lirias no som quereria o trovador
significar o que hoje sc exprimiria por
variaçoes, modulações, etc. Talvez dessa
palavra proceda a hoje vulgar lerias,
só applicada aos contos ou divagações fan
tasticas dos falladores.
XXXVP.
Ao ler Faro, imaginamos que Requeixo
seria algum algarvio trovador. Se ha terra
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na Galiza com esse nome, delia se deve
tratar: e o dito por não dito.
XXXVIIa.
Os tres ultimos versos foram quasi
adivinhados, quem sabe se felizmente, de
uma linha assim escripta:
^oguiu perritvr' tueotulcr.
XXXVIIP.
Esta canção satyrica encontra-se duas
vezes no Cancioneiro; e não só com erros
manifestos ambas as vezes, mas com alguns
versos inteiramente differentes, e, o que é
mais, attribuida a 1a vez a um trovador
(Martim Moxa) e a segunda a outro (Lou
renço Jograr). Assim os tres ultimos versos,
para os quaes preferimos o texto attribuido a
este segundo trovador, se encontram no
texto attribuido a Moxa, e que se diz allusivo „a elrei D. Affonso (XI. provavel
mente) e seus privados" , mui differentes, e
taes que apenas os podemos ler do modo
seguinte :

N0TAS.

155

Pero de *e dar , non M gan1>a em dar ;
€( *e non der, non *e pod' adutur,
jRl C4b' privado* cjueren cjue ites deen.
O certo é que de qualquer das duas
versões a estropha resulta certa e com o
mesmo accordo symmetrico das outras com
panheiras. (Veja a nota XLVI.)
Duas outras variantes se notam na 2a
estancia, uma no 1° verso, em que, attribuindo-a a Lourenço Jograr, se lê „?ion sei
mais falar" , em vez de „non sei novelar" •
e outra no 4°, em que em vez de ^grandes
muito* se lê „a gente toda*.
No fim do 5° verso da 1a estrophapode-se
ler n' um dos dois textos gouvir (gosar) em vez
de pedir, lição que talvez deva ser preferida.
XLIa.
Fremosas se lê no 3° verso da 2a
estropha. Esta cantiga, que é a em que nos
dois manuscriptos se lê distinctamente nenaa
em vez de velida, é uma das que mais tra
balho nos deu para a restaurar, como di
zemos na Noticia que precede, p. 46 e 47.
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No 2° verso da 3a copla repetiam-se
as palavras „do monte" depois da palavra
augua. Ainda que todos conhecem a ex
pressão de agua do monte applicada á das
enchentes, supprimimos essas palavras, que
fariam errar o verso, de accordo com o voto
do digno Prof. Mussafia, mui competente em
quanto respeita á poesia dos trovadores e
que se dignou ajudar-nos a rever as provas
deste trabalho.
Pelo que respeita ao fim da canção,
preferimos a palavra alho que se acha no
nosso M. S. a alto que se lê no de Roma(f),
segundo Griizmacher. Alho ou alio poderia
bem significar o mesmo que hoje algo.
Cumpre-nos porém declarar que se o verso
podesse ler-se
Nunea vi cervo cjue volve** 4 vado

f) Mais para que o leitor tenha uma ideia
dos muitos erros em que abundam as copias
tanto a Vaticana como de Madrid, do que com
intento de censurar, apontaremos aqui algumas
outras passagens, evidentemente erradas, das
trovas transcriptas pelo mesmo Sr. Gruzinucher
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o sentido da ultima estropha resultaria com
mais analogia ao das anteriores.
XLII\
Não podemos assegurar se esta com
posição se acha completa, ou se e' apenas a
ultima estropha de outra maior. Damol-a
somente por ser a 1a do Codice, e ser-nos
necessario fazer a ella referencia, como
praticámos na pag. 11.
no Tom. 6° do Sarjrbud;) fui
Sittctatut, pag. 357 e segs\
Aflbnso Sanches.
onde diz :
vers. 9
uiu dimga
„ 11
nenpeu
„ 19
peissen
Stevam Coelho.
„ 1° e 4° sugo
Conde D. Pedro.
„
4
lltesta
„
7
sperada
„ 13
furando
„ 20
pando esseo merpado

8íõm. unb ffingt.
—
deve ler-ae :
bíV comigo
aempr' eu
per ren
fuzo
Ih' era
specada
tirando
ficand' o esíeo
rompudo t
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XLIIP.

Outro tanto dizemos desta que offerecemos somente pela circunstancia de rematar
nclla o grande Cancioneiro, e a ella nos
devermos referir napag. 14. Para a podermos
publicar nos foi necessario snpprimir parte
do 5° verso, pela mesma razão que terão de
ser supprimidas trovas inteiras, quando se
venha a dar á luz todo o Cancioneiro.

XLIV*.
A linha de pontos depois do 5" verso
da 4a estropha foi posta por nós na con
vicção de que ahi falta um verso, como se
deprehende das tres estrophas anteriores,
em vista do que exposemos nas notas 1,
38 e 46.
XLVa.
Preferimos supprimir a 2a estropha
por não a conseguir copiada de um modo
satisfatorio.
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XLVP.
As tres estrophas desta cantiga do
Conde D. Pedro apresentam uma verdadeira
norma da regularidade e symetria na rima
de que tratamos na nota 38a.

XLVIP.
A linha de pontos na 3a estropha não
está no M. S. ; mas pozemol-a pava designar
que deve faltar ahi um verso.
XLVIIP.
Depois da 3a copla seguem-se mais
duas que omittimos, por não termos podido
nellas decifrar as palavras que deveriam
ser mais caracteristicas.
XLIXa.
Tanto esta canção como a precedente,
e ainda mais outra em que lemos as estro
phas

CO
^í)om ^oão cjtiando ogano 4tjui chegou
Pnme_yramenr , e viu po*ra a guerra,
j!an gran sator ouve d' ir a *a terra,
Ç$ue logu eio por adail filt>ou
Ipcu. eoraeon, e el fe^ V» y leixar,
Polo mat* r06te da guerr' alongar,
Po^ en e*forço, e pas*ou a *erra.

(.( en e*ro U\ eome de fcon *en,
€(n ftltar adatl ejue eonteeia,
Que e«e* pa**o* máo* ben *afcia,
€[ el guardou logu' enron mui fcen
^Oe* y, e fe2 ^e àe&ro lei.var

^Oa fronreira e enral guerra leixar*eu *eiíor
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Afoiro fot ledo, *e ^0£u* me fevdon,
guando *e viu d' acjuelie* pa*so* fora,
Que vof> ja dix , e dj*s' em e**a ora:
Par ^Oeu*, Zidail, muir' ei gran ra^on
!í)e *empre vó* m' afazer d' aleirar ;
C|4 (eu) non me mova desTe logar
jamais nunea euidei pa**ar i ora.
€| ao demo non á eomendar
Prjr de*re modo en arma* e lidar
Cja non e' jogo de cjue omen cliora,
parecem mais referir-seá época de Alonso XI,
do que á de Affonso o Sabio, aquem Wolf
não duvidou attribuil-as, bem como outras
dezesete mais que no grande Cancioneiro
da Vaticana se dizem de "elrei Dom Affon.io
de Castello, e Leon.11
A razão unica que teve para isso Wolf,
seguido pelo Sr. Diez, foi o vir logo
14
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depois no Cancioneiro designado Alonso XI.,
autor da canção Castelhana que publicamos
sob o num. L., pelo seu honroso titulo de
"vencedor de Benamarim a par de Tarifa".
Deve porem notar-se que o collector,
quando nomeia segunda ou terceira vez os
mesmos trovadores, nem sempre os designa
do mesmo modo. Assim umas vezes lhes tira
o dom, outras vezes lhes acerescenta o titulo
ou o emprego etc. etc.
Quanto a nós, só um estudo mais apro
fundado do assumpto dessas vinte poesias é
que melhor poderá descubrir qual dos dois
Affonsos deve ser considerado seu autor; e
inclinamo-nos a crer que , no numero das
vinte, ha poesias de um e de outro rei; e
que devem attribuir-se antes a Alonso XI. as
duas que damos no texto e as estrophas
transcriptas no principio da presente nota.
Todas nos parecem reduzir-se a queixas deste
ultimo rei contra o seu alferes Dom. João
Nunes de Lara, quando o deixou sobre
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Gibraltar, com pretesto de ir buscar novos
reforços, e se foi a Castella revoltar-se; a
ponto de obrigar o rei a fazer uma paz menos
vantajosa com os Mouros, e fim de ir cercal-o
e rendel-o (em Lernia). Parece-nos que de
semelhante opinião serão os que compararem
o teor destas tres composiçoes, bastante ca
racteristicas, com a Ghronica Rimada de
Rodrigo Annes, impressa, infelismente com
algumas sensiveis erratas -j-), no fim do tom. 57
da colleção estereotypica de Ribadeneyra.
f) Aqui apontaremos algumas que, revendose de novo o M. S., se poderão corrigir na
estereotypia:
Copla 361. — Tera será provavelmente Feza :
„ 496. — Porto Carnero lêa Porto Carrero :
„ 535. — Con Johan
„ Don Johan :
„ 1102. — vicio
„ juicio:
„ 1339. — Penna de Ciervo lêa Penna de
Ciiervo, como na 1410.
lêa To saré;
1457. Io fare
„ 1717. — 1 van ferindo „ I va feriendo ;
„ 1743. — JVm lêa Min (Martin Fernandez de
Gerez).
1862. Que mal lêa Que va? ;
n 2317. Oteando v Ojeando.
14*

164

NOTAS.

Esta canção é sem a menor dúvida attribuida a Alonso XI., e foi publicada mui
errada (tal como se acha no codice da Vaticana) pelo Sr. Wolf, e depois em parte restau
rada pelas observações que a ella fez o Sr.
Diez, de quem nos separamos ao dizer nos
versos 7°, 18°, 31" e 44° valera, vino ena"
a falir, atendede et assistir; quando o mes
mo Sr. Diez propõe valiera (Castelhano de
hoje), vino a de falir, entendede, e É assi.
vea ou í assi veja ... A primeira destas pa
lavras talvez se podia ler valya.
LI. (Veja pag. 152).
Se hoje se começa a crer perdido o texto
portuguez de Amadis de Oaula, não pode
mos dizer outro tanto de todo o texto antigo
do livro dos Cavaleiros da Tavola Redonda
e demanda de Santo Oreal.
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Da parte deste que respeita a Lançarote
existe uma versão livre contemporanea de
D. João I°, na Bibliotheca Imperial desta
Corte, escripta em pergaminho e com o maior
esmero possivel, e facil será obter della uma
copia.
Não contem, é verdade, o principio;
mas nas 199 folhas existentes se encerra a
parte mais importante da novella, com cir
cunstancias que não se encontram no texto
francez, apesar de citado pelo escriptor.
Serviço grande faria ás lettras portu
guesas a corporação ou o litterato que to
masse a si a publicação de tão curiosa livro,
que virá reparar em parte a perda do texto
antigo.
A cerca do Santo Greal tivemos occasião
de ver, ha uns 24 annos, em Lisboa outro
manuscripto intitulado : „ Livro de Josep
abaramatia Intitulado a premeiro parte
da demada do Sãto grial ata a presete
idade nunca vista treladado do proprio
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original por ho doutor Manuel Alvez
corregedor da Ilha de Sã Miguel Deregido
ao muy alto e poderoso príncipe el liei
Dom João ho 3° deste nome Elrrei nosso
Snor. u
Neste livro se trata muito de Vespasiano f)
e de Tito e de sua influencia na conquista de
Santo Greal. Pertence ao mesmo cyclo do

f) Daremos aqui os assumptos de alguns ca
pítulos de que tomamos nota:
Cap. 4. — Como o Emperador perguntou se
J.-C. creia nos idolos.
„
5. — Como o Emperador enviou buscar
as reliquias de J.-C. pelo seu
mestre-sala (Gays).
„ 21. — Como Vespasiano
foi gafo.
„ 23. — Como a Veronica veio a lioma, e
como Vespasiano foi são etc.
„ 25. — Vespasiano , havendo promettido
não queimar nem enforcai os Cai
fás, o manda meter ein uma barca
á ventura.
„ 27. — Baptisa-se Vespasiano.
„ 28. — Pilatos na prisão.
„ 22. — E' condemnado ao Diabo.
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famoso livro impresso em 1496 (unico exem
plar conhecido e infelismente incompleto) da
Biblioteca Publica de Lisboa, chamado Jstorea
do Emperador Vespasiano.
Na dedicatoria do nianuscripto se lê :
" Com esta ousadia comecey a tresladação do presente livro que a V. A. hofereço.
O qual eu achei em Riba Damcora em poder
de hua velha de muy antiga idade no tempo
que meu pay C°r de Vossa Corte servia V. A.
de Cr Dantre Douro e minho. O qual livro
segundo por elle pareçe he spto em porgaminho e iluminado E a caise de dozentos
annos que foi spto trata muitas antiguidades
e materias boas e sabrosas como V. A. por
elle veraa".
Conclue (na folha 311 v.) com esta nota
vel declaração que bem podera ter sido in
ventada :
„Este livro mandou fazer João Sanches
mestre escolla d'Astorga no quinto ano que
o estudo Coimbra foy feito e no tempo do
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papa Clemente que destroio a ordem dei
Temple e fez o concilio geral em Viana e pos
ho entredicto em Castela e neste ano se
finou a rainha dona Costança em São fagnndo
e casou o Imfamte Dom Felipe com a filha
de Dom A°. ano de 13 bij anos."
O M. S. da Tavola Redonda existente em
Vienna consiste (sem principio) em parte do
" Conto ou Romanço de Lançarote11 tirado
da copia franceza de Elie de Boron, se
gundo consta do mesmo texto.
Parece que o codice, que é um volume
grosso , fazia parte de uma colleção maior,
comprehendendo o Brado de Merlim, e
Estoria de Tristam.
Não tivemos occasião de examinar o
Memorial da Segunda Tavola Redonda
de Jorge Ferreira de Vasconcellos; mas jul
gamos mui provavel que, se bem se tratará
ahi tambem de Lançarote, a sua redacção foi
feita sem influencia deste M. S.
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Ao notar o anno em que se publicou
essa obra, boje rarissima, de Jorge Ferreira,
não nos deveriamos admirar se elle tivesse
tomado por texto uma edição italiana publi
cada em Veneza em 1549 e 1551.
Em todo o cazo o manuscripto de Vienna
é mui importante, como specimen de uma fiel
amostra de linguagem litteraria portugueza
no principio do seculo XV. Ahi se vê mui
uzado o ren e en no mesmo sentido que os
trovadores os usavam.
Este manuscripto é o n. 2594 da Bib.
Imperial, e pode-se ver acerca delle mais
circunstanciada noticia no Tom. 14 (pag. 183
a 184) da classe da Historia Bibliologica das
Mem. da Acad. das Sciencias de Vienna.
Se alguma vez houvesse de dar-se á luz
esta copia talvez acerca do seu contendo, e
para preencher a parte extraviada do todo,
por meio de traducção, poderia ser de mais
auxilio que qualquer edição franceza, oM. S.
(copiado de outro que se diz acabado de
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escrever em 24 de out. de 1414) que se
guardava na Bib. Pub. de Madrid (Aa, 103)Talvez poderiam servir tambem de auxi
liares as edições de Veneza (de Tramezzino)
de 1557 e 1558 em 3. vol'; e a Tavola
Redonda da Coll. de Bologna (por Gaet.
Romagnuoli) imp. em 1864.

A dditamento.
Cumpre-nos acrescentar aqui mais umas
poucas linhas para consignar as erratas que es
caparam na Noticia Critica que precede este livro.
Na pagina 27, linhas 8a e 9a deve ler-se: "sobre
a composição que damos", etc—- Eram a principio
duas, mas resolvemos supprimir uma dellas, ao
ver que estava ja publicada. Nas paginas 36a e
39a devem abatter-se dezesete canções no se
gundo gruppo das do 15° trovador, e juntar um
segundo gruppo de igual numero ao trovador
54". — Na penultima linha da pagina 37* lea se
"Desquijo" e não "Despuijo".
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