
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
MASSINI-CAGLIARI, G. Cantigas medievais profanas e religiosas. In: A música da fala dos 
trovadores: desvendando a pro-sódia medieval [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2015, pp. 29-74. 
ISBN 978-85-68334-58-4. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Cantigas medievais profanas e religiosas 
 

 

Gladis Massini-Cagliari 



1 
CANTIGAS MEDIEVAIS PROFANAS E RELIGIOSAS

Quando se inicia um estudo científico cujo objeto principal tem enormes 

dimensões, é costume começar o procedimento por um “recorte”, pela deli-

mitação dos dados. Este é o caso desta pesquisa, uma vez que seu objeto, o 

Português Arcaico (PA), além de ser de difícil delimitação e compreensão 

como um todo (assim como qualquer outra língua), na qualidade de período 

ancestral de nossa língua, é de difícil abrangência na totalidade de suas rema-

nescências atuais. 

Como todo recorte científico, o adotado nesta pesquisa baseia-se na 

focalização de alguns elementos, deixando outros como pano de fundo, 

a partir dos objetivos que se quer alcançar. Como visto anteriormente, o 

objetivo principal da presente pesquisa é o estudo de alguns fenômenos 

prosódicos do passado de nossa Língua Portuguesa, no período identificado 

como trovadoresco. 

Desse período, vários são os tipos de documentos remanescentes, desde 

os literários em prosa até os cartoriais, passando pelos textos poéticos. Mas, 

quando se tem como objetivo o estudo de elementos não segmentais, as 

possibilidades de escolha já se encontram restringidas desde o princípio 

pela natureza dos próprios objetivos da pesquisa, uma vez que devem ser 

privilegiados documentos que trazem informações outras que não apenas a 

representação linear dos elementos segmentais. De todos os sobreviventes 

dessa época, os que imortalizam textos poéticos são os únicos que se encai-

xam nessa categoria. 

Mattos e Silva (1989, p.17) considera mais acessível ao estudioso interes-

sado no período arcaico do Português o corpus poético do que a delimitação 

do corpus em prosa, já que:

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   29Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   29 22/01/2016   16:40:5822/01/2016   16:40:58



30  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

Quis o destino que sobrevivessem os três cancioneiros galego-portugueses, 

e ainda os códices das Cantigas de Santa Maria, que, sem dúvida, não somam 

toda a produção poética trovadoresca, mas constituem um conjunto concreto 

sobre o qual o pesquisador tanto com interesse literário como com intenção de 

análise linguística pode definir como sendo representativo da produção medie-

val poética portuguesa.

Por ser a documentação poética remanescente do PA constituída dessas 

duas dimensões, profana e religiosa, é objetivo desta pesquisa estruturar a 

análise dos fenômenos prosódicos dessa época em uma comparação de sua 

realização nesses dois tipos de discurso. No entanto, essa decisão coloca o 

problema da dimensão (no sentido de quantidade de dados), uma vez que, 

para as finalidades práticas deste estudo, seria impossível abranger a totali-

dade do legado de textos poéticos galego-portugueses profanos e religiosos 

(mais de dois mil poemas, conforme será visto na Seção 1.1). 

Por esse motivo, optou-se por centrar a pesquisa no estudo primeira-

mente de um corpus, uma seleção de algumas das cantigas profanas e reli-

giosas, para tornar o trabalho viável, do ponto de vista prático. Dessa forma, 

serão considerados dois corpora, o primeiro composto de cem cantigas pro-

fanas (cinquenta de amor e cinquenta de amigo), e o segundo, de cinquenta 

cantigas de Santa Maria. 

O trabalho com um corpus, na impossibilidade prática de abrangência 

de toda a produção lírica trovadoresca, tem a vantagem de considerar as 

formas contextualizadas e flexionadas (no caso de palavras variáveis). No 

entanto, dada a sua diminuta dimensão, um corpus sempre tem a desvanta-

gem de apresentar apenas um pequeno conjunto da riqueza lexical do todo. 

Por esse motivo, optou-se por trabalhar, paralelamente ao corpus, com um 

conjunto de vocabulários e glossários da lírica profana e religiosa, como su-

porte adicional às análises. Apesar de nem sempre apresentarem as formas 

contextualizadas ou fazerem referência à fonte do item que apresentam, os 

vocabulários e glossários contribuem com uma maior riqueza lexical – o 

que pode ser de boa utilidade (por exemplo, no estudo do acento lexical).

Para a seleção dos poemas para compor o corpus de cantigas profanas, na 

impossibilidade de tomar todos os textos poéticos remanescentes de cada 

tipo de cantiga, foram levados em consideração critérios de representativi-

dade, procurando fazer presentes, no corpus, trovadores de todas as épocas 
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A MÚSICA DA FALA DOS TROVADORES  31

(uma vez que o trovadorismo, em Portugal e Galiza, durou cerca de cento e 

cinquenta anos), lugares (dado o fato de que conviviam trovadores galegos, 

portugueses e castelhanos) e status social (já que havia trovadores de alta 

sociedade, inclusive reis, nobres importantes e clérigos, e jograis, de classe 

mais baixa). Para tal, foi usado como fonte básica de informação o estudo de 

Oliveira (1994), que traz as fichas biográficas mais completas que se conhe-

ce dos trovadores dos cancioneiros portugueses e que retoma importantes 

trabalhos anteriores (como o Michaëlis de Vasconcellos, 1904, por exemplo). 

Foram também consultadas as biografias elaboradas por Muniz (2009).1

Já para a seleção do corpus de cantigas religiosas, por serem irrelevantes 

os critérios estabelecidos para as cantigas profanas, uma vez que as CSM são 

atribuídas a um único autor (Afonso X, apesar da consciência da impossibi-

lidade de terem sido todas compostas por ele – ver Seção 1.2) e formam uma 

coleção fechada e muito mais homogênea que as cantigas profanas em ter-

mos de época de produção, estilo e temas, optou-se por basear a escolha em 

dois critérios principais: tipos de cantigas (louvor, milagre, “quintas”, festas, 

prólogo, petiçon), de modo a fazer presentes no corpus cantigas de todas as 

variedades presentes nas CSM; e distribuição da cantiga na coleção, de modo 

a fazer presentes no corpus tanto cantigas do início, como do meio como do 

final da coleção, uma vez que os especialistas acreditam na evolução, tanto 

em termos de temas, como em termos de estilo, variedade métrica e tama-

nho, a cada expansão (de 100 a 200, e de 200 a 400 – ver Seção 1.2) sofrida 

pela coleção (cf. Parkinson, 2000a; Schaffer, 2000).2

Optou-se por fazer, a cada seção, os recortes necessários no imenso uni-

verso da lírica trovadoresca, de acordo com as possibilidades vislumbradas 

a partir do assunto focalizado. Assim, o corpus mínimo delimitado nos pa-

rágrafos anteriores será acrescido, de acordo com as necessidades metodoló-

gicas. Por exemplo, para os estudos que dão conta da estruturação da sílaba 

(Capítulo 2) e dos processos de sândi (Capítulo 4), a consideração do corpus 

anteriormente estabelecido será fundamental para a viabilização de cálculos 

de frequência dos processos em questão, mostrando a sua produtividade (ou 

não). Por outro lado, para o estudo do acento, serão consideradas todas as 

 1 A lista das cinquenta cantigas de amor e das cinquenta cantigas de amigo que compõem o 

corpus das cantigas profanas encontra-se no Apêndice.

 2 A lista das cinquenta cantigas de Santa Maria escolhidas para o corpus, com base nesses 

critérios, também está apresentada no Apêndice.
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32  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

palavras em posição de rima em todas as cantigas de amigo e de amor (não 

apenas as constantes do corpus), e todas as palavras na mesma posição nas 

420 CSM. Além do mais, em todos os casos, os glossários e vocabulários 

disponíveis serão fonte importante de informação a respeito dos limites de 

possibilidades do léxico (por exemplo, quanto a tipos silábicos ou a padrões 

de acentuação). Já com relação ao estudo da paragoge (Capítulo 5), o univer-

so completo das cantigas profanas e religiosas será considerado, uma vez que 

há informações confiáveis, advindas de estudos anteriores (Cunha, 1982, e 

Ferreira, 1986, para as cantigas profanas, e Wulstan, 1993, para as CSM), a 

respeito de quais poemas, em todo esse universo, apresentam esse fenômeno.

Foram consultados os Glossários de Michaëlis de Vasconcelos (1920), 

Nunes (1973, v.III, p.575-704) e Sodré (2009), o Índice Onomástico e o Vo-

cabulário de Lapa (1970), o Glossário de Mettmann (1972, 1989) e o Lessico 

in Rima de Betti (1997), como fontes secundárias de informação.

Em todos os momentos, optou-se por analisar os dados a partir de edi-

ções fac-similadas3 ou com a ajuda de microfilmes dos próprios manuscri-

tos (no caso dos códices Escorial rico e de Florença das CSM), recorrendo 

ao auxílio de edições diplomáticas e interpretativas,4 em caso de dúvidas de 

 3 Foram consideradas as seguintes edições fac-similadas: 

Cantigas profanas: Cancioneiro da Ajuda, edição fac-similada de 1994, Edições Távola 

Redonda; Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, edição fac-similada de 1982, 

Imprensa Nacional/Casa da Moeda; Cancioneiro Português da Biblioteca Vaticana, edição 

fac-similada de 1973, Centro de Estudos Filológicos/Instituto de Alta Cultura; Pergami-

nho Vindel: edições de Ferreira (1986) e Monteagudo (1998) – inclui as versões dos dois 

outros cancioneiros para as cantigas de Martim Codax; Pergaminho Sharrer: Sharrer (1991), 

Ferreira (2005) e slides fornecidos a esta pesquisadora pelos Arquivos Nacionais Torre do 

Tombo. Cantigas religiosas: códice de Toledo: edição fac-similada de 2003, Ed. Galaxia; 

códice da Escorial: Anglés (1964). Esta pesquisa teve acesso apenas superficial às edições 

fac-similadas do códice rico de Escorial e do códice de Florença, preparadas pela Edilán; 

esses dois manuscritos foram lidos a partir dos microfilmes fornecidos pelas bibliotecas em 

que estão depositados. De fato, as edições fac-similadas das Cantigas de Santa Maria (códice 

Rico – Escorial e códice de Florença), editadas pela Edilán, são extremamente caras (sendo 

acessíveis apenas a instituições, já que o preço é proibitivo a pesquisadores individuais) e sua 

disponibilidade é muito restrita (não há mais exemplares novos à venda, e a editora coordena 

a venda dos exemplares usados que muitíssimo raramente são colocados no mercado através 

de leilões). No Brasil, estão disponíveis apenas ao grupo de pesquisa da Profa. Dra. Ângela 

Vaz Leão, da PUC de Minas Gerais. 

 4 A respeito dos diferentes tipos de edição que sofreram as cantigas medievais galego-portu-

guesas, ver Massini-Cagliari (2007a). Para uma introdução aos diferentes tipos de edição de 

documentos antigos, ver Cambraia (2005).
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decifração.5 A consideração da fonte direta, sobretudo no caso da estru-

turação silábica (sequências de vogais, marca de nasalização etc.), é de 

fundamental importância, porque, muitas vezes, uma marca crucial da 

versão original pode “desaparecer” de uma edição interpretativa, depois de 

aplicadas as convenções ortográficas atuais. Seguimos, pois, o conselho de 

Sodré (2010, p.35), para quem

Um dos óbices mais sérios ao estudo crítico-literário da lírica galego-portu-

guesa é, sabe-se bem, a instabilidade textual dos manuscritos, sua “movência”,6 

tanto das leis medievais peninsulares, do tratado poético, como dos cancionei-

ros em que se recolheram as cantigas. Isso exige que o pesquisador se ampare 

tanto na observação desses manuscritos dos fac-símiles, como em suas edições 

críticas mais autorizadas.

1.1 Lírica profana7

Segundo Tavani (1974, p.46), o patrimônio poético profano é composto 

de 1685 textos, dos quais 431 seriam cantigas de escárnio e maldizer (cf. 

Lapa, 1995), 510 de amigo (cf. Nunes, 1973, v.II) e 735 de amor (cf. Nunes, 

1972),8 além das 420 Cantigas de Santa Maria de Afonso X (Parkinson, 

 5 Para a decifração das cantigas profanas, foram consultadas as seguintes edições diplomáticas, 

semidiplomáticas ou paradiplomáticas: Monaci (1875) (para V); Molteni (1880) (para B); 

Carter (1941) (para A); Machado e Machado (1949) (para B); M. P. Ferreira (1986) (para N) 

e Sharrer (1991) (para D); e as seguintes edições interpretativas: T. Braga (1878); Bell (1925); 

Pimpão (1942); Bernárdez (1952); Berardinelli (1953); Cunha (1956); Cidade (1959); Lapa 

(1960); Nunes (1973); Azevedo Filho (1974 e 2000); Gonçalves e Ramos (1985); M. E. T. 

Ferreira (1998); Vieira (1987); Camargo et al. (1990, 1992 e 1995); Spina (1991); Ferreiro 

(1992); Martínez Pereiro (1992); Zenith (1995); Lírica profana galego-portuguesa (1996); 

Arias Freixedo (2003); Cohen (2003); Nobiling (2007); Mongelli (2009) e Lang (2010). Para 

as CSM, consultou-se principalmente Mettmann (1986, 1988, 1989). 

 6 Termo de Cunha (2004).

 7 Para uma introdução aos gêneros, às fontes e às edições da lírica medieval profana, ver 

Massini-Cagliari (2007a). 

 8 Os números de Lapa e Nunes não correspondem exatamente à soma de Tavani, mas se apro-

ximam dela. Por sua vez, Lapa (1929) conta 2116 composições (a lírica medieval mais rica da 

Europa, na sua opinião). Sánchez e Zas (2001, p.12) contam 1680 cantigas de caráter profano 

e 426 de temática religiosa. Mongelli (2009, p.XXVII) considera, como total da lírica profana 

galego-portuguesa, 1664 cantigas.
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34  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

1998a, p.189), totalizando, segundo Oliveira (1994, p.21), cerca de 160 au-

tores. A produção lírica profana remanescente sobreviveu em um número 

muito reduzido de fontes: três cancioneiros (compilações gerais, o “livro 

medieval por excelência”, segundo Cunha, 2004, p.80) e cinco conjuntos de 

folhas avulsas contendo uma ou mais composições – apenas oito testemu-

nhos no total (Oliveira, 1994, p.15), produzidos entre o final do século XII 

e o século XVI (Lírica profana galego-portuguesa, 1996, p.24-5):9

• Cancioneiro da Ajuda (A);

• Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (B);

• Cancioneiro da Vaticana (V);

• Pergaminho Vindel (N), fólio que contém sete cantigas de amigo de 

Martim Codax (musicadas), atualmente na Pierpont Morgan Library 

de Nova York;

• Pergaminho Sharrer (D), fólio que contém fragmentos de sete cantigas 

de amor de D. Dinis (acompanhadas de notação musical), atualmente 

nos Arquivos Nacionais Torre do Tombo (ANTT), Lisboa;

• Volume miscelâneo Vat. Lat. 7812 da Biblioteca Vaticana (L), que con-

tém em três fólios os cinco lais de Bretanha que aparecem abrindo B;

• Volume miscelâneo MS 9249 da Biblioteca Nacional de Madri, que con-

tém uma tenção entre Afonso Sanches e Vasco Martins de Resende (M);

• Páginas 9-11 do volume miscelâneo MS 419 da Biblioteca Pública 

Municipal do Porto, que também contém a tenção de M entre Afonso 

Sanches e Vasco Martins de Resende (P).

A datação dos testemunhos já nos deixa entrever um grave problema 

do trabalho com este material: há documentos produzidos em época con-

temporânea aos trovadores ou pouco posterior a ela (como o Cancioneiro da 

Ajuda) e documentos copiados em época posterior aos trovadores, inclusive 

por falantes de outra língua, talvez desconhecedores do galego-português 

(é o caso dos Cancioneiros da Biblioteca Nacional de Lisboa e da Vaticana, 

copiados na Itália, no século XVI).

A maior parte das composições e quase a totalidade dos autores foram 

preservadas apenas pelos dois volumosos cancioneiros copiados na Itália, 

 9 Adiante, será feita uma apresentação sucinta das características de cada uma das fontes aqui 

consideradas. 
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na primeira metade do século XVI, a mando de Angelo Colocci: o Can-

cioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (antigo Colocci-Brancuti) e o 

Cancioneiro da Vaticana. Apesar de ambos estarem incompletos, graças à 

conservação, na Biblioteca Vaticana, da Tavola Colocciana (C), provavel-

mente um índice de B elaborado por Angelo Colocci, podemos recons-

tituir hipoteticamente as suas partes faltantes (ou, pelo menos, pode-se 

estimar o tamanho das lacunas e o conteúdo de seu preenchimento). 

O mesmo scriptorium no qual foi copiado o Cancioneiro colocciano teria 

sido responsável pela produção do Cancioneiro da Vaticana, ambos prova-

velmente copiados por volta de 1525-6 (Ferrari, 1993b, p.123), sob a super-

visão de Angelo Colocci. Ferrari (1993b, p.123) ressalta a grande afinidade 

entre os dois cancioneiros: 

Desde sempre foi notada a estreita afinidade que o liga a B, mas nos últi-

mos anos, da análise aprofundada de B e do estudo conjunto dos dois cancio-

neiros, emergiram novos elementos que permitem reconhecer entre B e V um 

parentesco ainda mais estreito, isto é, a derivação de ambos de um mesmo 

antecedente. Tudo leva a pensar que no scriptorium curial, sobre um único 

exemplar distribuído em cadernos, tivessem trabalhado simultaneamente, 

por um lado, o copista de V, por outro, os copistas de B [...]: as lacunas recí-

procas de B e V seriam imputáveis a incidentes de cópia devidos à desorde-

nada e apressada alternância dos copistas (extravio de cadernos, ligações mal 

conseguidas...). 

Quando comparados com o Cancioneiro da Ajuda, mesmo sendo mais 

completos, os códices italianos têm uma clara desvantagem, por não serem 

contemporâneos aos autores das cantigas, transportando, por esse motivo, 

para dentro de si, os problemas que sucessivas cópias (feitas em situações 

adversas e às vezes por pessoas que desconheciam a língua representa-

da) trazem para a forma final do manuscrito. Por sua vez, o Cancioneiro 

da Ajuda, datável entre finais do século XIII e princípios do século XIV 

(Ramos, 1993, p.115), padece menos (mas não está completamente isento) 

desses problemas, por ser a coleção mais antiga de poesia lírica galego-

-portuguesa chegada até nós. Infelizmente, é uma cópia inacabada, que não 

contém cantigas de todos os gêneros, compilando quase que exclusivamen-

te cantigas de amor.
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Michaëlis de Vasconcelos (1904, p.180-209) foi quem primeiro esboçou 

um critério subjacente à organização dos três cancioneiros profanos galego-

-portugueses, que seguiriam a de uma “espécie de Cancioneiro Geral da 

primeira epoca da lyrica peninsular”, por serem todos, em diferentes níveis 

de aproximação, cópias desse arquétipo inicial. Apesar de seguirem esse 

modelo original, por causa dos percalços do momento de sua organização 

ou cópia, nenhum dos três cancioneiros remanescentes segue à risca o es-

quema delineado, já que todos eles, inclusive o da Ajuda, o mais antigo, são 

cópias (cópias “primeiras” ou cópias de cópias), não podendo ser conside-

rados a “compilação” original. 

Os dois critérios básicos de organização desse Cancioneiro Geral pri-

mitivo seriam: a tripartição nos três gêneros poéticos canônicos utilizados 

pelos trovadores (a saber, cantigas de amor, de amigo e de escárnio e maldi-

zer10) e a cronologia dos autores inseridos em cada uma das partes. Assim, 

este Cancioneiro Geral seria organizado originalmente em três seções, 

correspondendo cada uma delas a um dos três gêneros básicos, assim or-

denadas: primeiro, a seção de amor; em segundo lugar, a seção de amigo; 

por último, a seção das cantigas de escárnio e maldizer. Internamente, cada 

uma dessas seções seria organizada pelo critério cronológico dos trovado-

res, indo do mais antigo para o mais recente.

O Cancioneiro da Ajuda é o que menos se desvia da organização básica 

anteriormente descrita, por conter apenas a primeira seção (a de amor). 

Porém, com relação aos dois cancioneiros quinhentistas, Oliveira (1994, 

p.36) mostra que existem duas zonas claramente diferenciadas no domínio 

da organização das composições: “Uma primeira, onde autores e compo-

sições foram ordenados de acordo com critérios definidos previamente 

[...], e uma segunda na qual os critérios parecem ter sido esquecidos pelo 

respectivo compilador”. Na segunda zona das três seções, rotulada como 

“caótica” pelo autor, os critérios teriam sido “esquecidos” porque estas 

correspondem a momentos em que aparecem textos acrescentados por re-

colhas posteriores à compilação original, fora da ordem estabelecida pelos 

critérios originais, quando foram registrados cancioneiros inteiros de certos 

trovadores (que acabam por comparecer com composições dos três gêne-

 10 As principais características de cada um desses três gêneros canônicos serão apresentadas 

brevemente adiante, em seção dedicada exclusivamente a esse tema.
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ros em uma única seção), cancioneiros coletivos (o cancioneiro de reis e 

magnates e o cancioneiro dos jograis galegos, por exemplo), composições 

dispersas e poemas de época posterior. 

1.1.1 Fontes11

Dos três cancioneiros remanescentes que contêm cantigas profanas ga-

lego-portuguesas, o Cancioneiro da Ajuda, conhecido pelas siglas A ou CA, 

é o mais contemporâneo aos trovadores e é o único de procedência ibérica. 

Dos três, é obviamente a cópia mais próxima do que teria sido o arquétipo 

das compilações de trovas profanas galego-portuguesas, mas não é o ante-

cedente de que teriam sido copiados B e V (Tavani, 1988, p.92). 

É um manuscrito constituído hoje por 88 fólios, de grandes dimensões, 

que oscilam entre 438 e 443 mm na altura e 334 e 340 mm na largura, em 

pergaminho, datável entre o final do século XIII e o início do XIV. Dadas 

as suas dimensões, não pode ser considerado, como mostra Ramos (1993, 

p.117), um cancioneiro de mão, tratando-se de um códice que estava sendo 

preparado para o canto e para a execução musical. Prova disso é o espaço 

calculado para a transcrição musical unicamente na primeira estrofe (as 

demais repetem a melodia da primeira) e para algumas f iindas.

Para a transcrição do códice, foi usada tinta preta; o estilo de letra empre-

gado corresponde à minúscula gótica de proveniência francesa, tendo sido 

respeitadas as regras tradicionais da escrita gótica da época, e “o recurso à 

convenção de siglas, ocasionalmente presente no refram, pode levar a crer 

que se tratava de copistas habituados à transcrição de códices de natureza 

jurídica, gramatical ou religiosa” (Ramos, 1993, p.116). Segundo a autora 

(Ramos, 1994, p.38), teria sido copiado por várias mãos. 

Infelizmente, trata-se de um manuscrito incompleto, em diversos senti-

dos. Em primeiro lugar, porque contém apenas 310 composições, referen-

tes a apenas 38 autores – quase todas elas situadas no gênero das cantigas 

de amor. Em segundo lugar, embora o códice tenha espaços previstos para 

a inclusão de notação musical, esta nunca chegou a ser iniciada. Também 

não foram finalizadas a decoração e as rubricas que deveriam identificar 

 11 Considero nesta seção apenas as fontes consultadas nesta pesquisa – o que exclui as folhas 

contendo a tensão entre Afonso Sanches e Vasco Martins de Resende e os fólios no volume 

miscelâneo da Biblioteca Vaticana, contendo os lais de Bretanha.
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os trovadores. Apenas as primeiras miniaturas são pintadas e muitas estão 

incompletas. Em muitas páginas, falta a decoração das maiúsculas iniciais 

e, em outras, as maiúsculas iniciais de estrofe nem chegaram a ser incluídas. 

Há, também, várias lacunas, apontadas pelos estudos especializados desde 

Michaëlis de Vasconcelos (1904).

Figura 1.1. Cantiga Pois non ei de dona Elvira (A62). 

Cancioneiro da Ajuda – Lisboa: Edições Távola Redonda, 1994. Edição fac-similada. p.107.
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Devido ao local em que foi encontrado, foi denominado primeiramente 

de Cancioneiro do Collegio dos Nobres, por ter sido encontrado por Charles 

Stuart de Rothesay, embaixador do governo britânico em Portugal, na 

Biblioteca do Real Colégio dos Nobres, e tornado público em 1823. Em 

1832, foi transferido para a Biblioteca Real, no Palácio da Ajuda, de quem 

recebe o nome até hoje (Ramos, 1994, p.27). Em 1843, onze fólios encon-

trados na Biblioteca Pública de Évora foram incorporados ao volume. Sua 

ordem atual, incluindo os fólios encontrados em Évora, corresponde à 

organização vislumbrada por Michaëlis de Vasconcelos (1904) – cf. Ramos 

(1993, p.116).

Por se pensar que os poemas pertenciam ao conde de Barcelos, foi en-

cadernado em um único volume com uma cópia do Livro de linhagens do 

conde D. Pedro, que, para vários especialistas, teria sido o seu compilador 

(Ramos, 1993, p.115). Ramos (1994, p.28), no entanto, lembra que há 

outros “prováveis compiladores ou conselheiros da compilação”: o rei D. 

Afonso III de Portugal ou o rei D. Afonso X de Castela. Para Michaëlis de 

Vasconcelos (1904), sua elaboração teria sido levada adiante na última fase 

do reinado de Afonso III ou nos primeiros anos de atividade de D. Dinis. 

Como o trovador mais recente que comparece em A é Pai Gomes Chari-

nho, falecido em 1295, Oliveira (1993, p.117) localiza temporalmente sua 

confecção nos últimos anos do século XIII.

O segundo cancioneiro, conhecido pelas abreviaturas B ou CBN, e an-

tigamente denominado de Cancioneiro Colocci-Brancuti, o Cancioneiro 

da Biblioteca Nacional de Lisboa (cota Cod. 10991), é visto como o mais 

completo, dentre os três cancioneiros com cantigas profanas galego-portu-

guesas. Foi chamado inicialmente de Colocci-Brancuti, por ter pertencido a 

Colocci, um humanista italiano a quem devemos a conservação tanto dos 

textos desta coleção quanto dos do Cancioneiro da Vaticana; o nome Bran-

cuti teria sido adicionado posteriormente, porque, no momento de sua des-

coberta, em 1878, o códice se achava com o conde Paolo Antonio Brancuti, 

residente em Cagli (Michaëlis de Vasconcelos, 1912-3, p.423). Ao contrário 

do que afirma Michaëlis de Vasconcelos (1912-3), segundo Cintra (1981) e 

Nunes (1973, v.I, p.441), o códice teria sido descoberto em 1875 (ou pouco 

depois de 1875) – e não em 1878, por Constantino Corvisieri.
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Segundo Cintra (1981), o primeiro a estudar o manuscrito foi Enrico 

Molteni, que “se dedicou à preparação da edição diplomática da parte do 

Cancioneiro que não tinha correspondência no Cancioneiro da Vaticana”. 

Sua morte prematura fez que seu mestre, Ernesto Monaci, publicasse o seu 

trabalho em 1880. Conforme pode ser percebido através de notas manus-

critas no original (B, p.4), Ernesto Monaci primeiro tomou emprestado 

o manuscrito ao conde Brancuti (em 1880) e depois o comprou dele (em 

1888). Depois de sua morte, em 1918, seus descendentes, após inúmeras 

negociações, venderam o manuscrito para a Biblioteca Nacional de Lisboa, 

da qual empresta sua denominação até hoje, em 26 de fevereiro de 1924 – 

data oficial (cf. Cintra, 1981, e Nunes, 1973, v.I, p.442).

Para Michaëlis de Vasconcelos (1912-3, p.423), B é “cópia daquele gran-

de Cancioneiro de que ele [A. Colocci] extraíra o Indice, ou seja a Tavola 

Colocciana (Ms. 3217 da livraria dos Papas), com nomes de autores e nu-

meração das obras deles”, de fins do século XV, ou princípios do imediato.

Tavani (1988, p.55-99) não acredita que B e V sejam cópias um do outro, 

porque, embora a maioria das cantigas seja comum aos dois Cancionei-

ros, há algumas que figuram somente em um deles. Sua opinião se baseia 

em uma reconstrução conjectural, com base na metodologia filológica, a 

respeito das relações históricas entre os três Cancioneiros remanescentes: 

A, B e V. 

Embora de dimensões menores do que A, ainda assim o Cancioneiro da 

Biblioteca Nacional de Lisboa é um grosso volume que, a partir da edição 

de 1982, que inclui inclusive as capas, possui 758 páginas; pela numera ção 

de Molteni (1880), possui 335 folhas. Segundo Ferrari (1993a, p.119), o 

Cancioneiro é constituído, atualmente, por 355 folhas de papel de 280 × 

210 mm, numeradas por Molteni quando o códice apresentava já diversas 

mutilações, e protegidas por modernos fólios de guarda iniciais (aos quais 

está cosido o fólio com nota de posse de Monaci) e finais. Traz cerca de 1560 

cantigas, pertencentes aos três gêneros canônicos, de autoria de cerca de 

150 trovadores e jograis.

O Cancioneiro propriamente dito tem início na página 15 da edição de 

1982, com o capítulo iiijo da terceira parte da Poética fragmentária que lhe 

serve de introdução. Faltam as duas primeiras partes da Poética, além dos 

três primeiros capítulos da terceira parte. É muitíssimo provável que os 
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capítulos iiijo, vo e o início do vjo da terceira parte tenham sido acrescenta-

dos posteriormente, já que estão escritos em letra diferente, atribuída pelos 

especialistas a Angelo Colocci.

As folhas até a página 18 foram puladas. Em seguida, na página 19, fi-

guram cinco lais, “adaptações galegas de composições francesas correspon-

dentes, extraídas da Historia Tristani” (Spina, 1991, p.383-4).

A transcrição das cantigas dos trovadores galego-portugueses começa 

somente na página 31. Assim como no Cancioneiro da Vaticana, as cantigas, 

em B, encontram-se agrupadas quanto ao tipo: primeiro as de amor, depois 

as de amigo, seguidas das de escárnio e maldizer. Porém, esse agrupamento 

não é assim tão rígido, já que, conforme visto anteriormente, algumas can-

tigas de amigo encontram-se entre as de amor e vice-versa, o mesmo ocor-

rendo em relação às cantigas de escárnio e maldizer, como mostra Oliveira 

(1994, p.32):

A própria C. Michaëlis se deu conta de que, quer a separação dos três 

gêneros poéticos, quer a ordenação cronológica dos autores, não tinham sido 

realizadas na sua totalidade. [...] Um olhar atento às três secções de ambos os 

cancioneiros [B e V] revela que, apesar de em boa parte delas se terem mantido 

os critérios deduzidos por C. Michaëlis, a partir de dada altura, em cada uma 

dessas secções esses critérios deixaram de estar presentes no espírito do compi-

lador. É esquecida não somente a divisão por gêneros poéticos – incluindo-se, 

por exemplo, cantigas de amigo e cantigas de escárnio na secção de cantigas de 

amor –, mas também a preocupação por uma sequência minimamente crono-

lógica dos autores.

Nunes (1973, v.I, p.443) suspeita que, “da omissão de várias estrofes, 

muitas vezes indicadas apenas por iniciais, bem como de aqui ou ali se não 

ter completado a cópia parece deduzir-se que o original se encontrava já 

bastante deteriorado”. A deterioração do original pode ser responsável 

pelo fato de que, apesar de as cantigas terem sido numeradas, ter havido 

descuido na sua numeração, repetindo-se umas vezes os mesmos números, 

outras vezes colocando-se duas cantigas seguidas sob um mesmo número, 

ainda outras vezes atribuindo-se dois números diferentes a uma mesma 

cantiga. 
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Figura 1.2. B1118. Cantiga de amigo de Pero de Berdia e rubrica atributiva da autoria. 

Cancioneiro da Biblioteca Nacional (Colocci-Brancuti). Cod. 10991. Reprodução fac-similada. 

Lisboa: Biblioteca Nacional/Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1982. p.514.

Para Ferrari (1993a, p.120), a escrita de B foi realizada por “seis mãos 

(mais a omnipresente de Colocci)”; para a autora, “a distribuição das diversas 

mãos é desordenada e não parece corresponder a qualquer planificação lógi-
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ca”. Os nomes dos trovadores, muitas vezes, e outras rubricas foram prova-

velmente postos mais tarde, já que se encontram escritos em letra diferente – a 

mesma que “completou” a Poética fragmentária, atribuída a Angelo Colocci.

Dos seis copistas que intervêm na transcrição, cinco utilizam variedades 

gótico-bastardas, e um só, o copista principal – não só pela quantidade mas 

também pela qualidade “filológica” da cópia (o único que escreve também os 

reclamos e as rubricas atributivas) escreve em cursiva itálica chancelaresca. 

Talvez nenhum deles seja italiano (?) e em geral revelam uma origem e uma 

educação gráfica ibéricas; hábitos gráficos particulares (por ex., traço hori-

zontal cortado como sinal genérico de abreviatura) ligam explicitamente dois 

deles ao ambiente gráfico da Cúria pontifícia. São diversos tanto o grau de 

profissionalismo e de perfeição quanto a extensão e densidade das intervenções. 

(Ferrari, 1993a, p.120)

De acordo com Ferrari (1993a, p.119), é “o mais importante dos três 

principais códices da lírica profana galego-portuguesa”, pelos seguintes 

motivos:

Com efeito, não só é aquele que conserva o maior número de textos e autores 

(é testemunho único para cerca de 250 composições e a ele devemos o conheci-

mento dos nomes de numerosos poetas não presentes no seu irmão, o Cancio-

neiro da Biblioteca Vaticana; quanto ao Cancioneiro da Ajuda, é desprovido 

de atribuições) e é o único que transmite a fragmentária Arte de Trovar. Além 

disso, graças à presença constante de seu comitente-supervisor e primeiro 

proprietário, o humanista italiano Angelo Colocci, fornece-nos muitos ele-

mentos extratextuais, preciosos para fins ecdóticos e para o estudo da tradição 

manuscrita no seu conjunto.

Além do cancioneiro quinhentista que antigamente levava o nome de 

Angelo Colocci, o humanista mandou copiar um segundo, o Cancioneiro da 

Vaticana, também na Itália, muito provavelmente, no mesmo scriptorium em 

que foi copiado o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, por volta de 

1525-6. Esse manuscrito é conhecido pelas abreviaturas V ou CV. Encontra-

-se atualmente na Biblioteca Vaticana, para onde foi levado em 1558 (Ferrari, 

1993b, p.123). Seu número de cota, nessa Biblioteca, é Vat. Lat. 4803. 
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Ao contrário de B, o manuscrito foi transcrito por um único copista, com 

tinta sépia bastante corrosiva – o que torna o manuscrito de difícil leitura, 

pois, em muitos pontos, a tinta “vaza” do recto para o verso (e vice-versa); 

o tipo de letra adotada é a cursiva humanística (Ferrari, 1993b, p.124). Ao 

contrário de Ferrari, Cintra (1973, p.VIII), no estudo que antecede a edi-

ção fac-similada de V, considera que o manuscrito foi produzido por duas 

mãos: a que escreveu as poesias e a das rubricas e anotações que se seguem 

às poesias.

Segundo Ferrari (1993b, p.124): 

O códice é constituído por 210 fls. de papel de 300x200 mm (protegidos por 

fólios de guarda), numerados por Colocci de 1 a 10 (esta numeração foi depois 

riscada) e em seguida, de novo, de 1 a 200 (mas entre as duas numerações o 

texto continua sem interrupção); mais 18 fls. não numerados e em branco. Estes 

fólios não numerados e brancos estão actualmente deslocados como segue: 

três no início, um entre o f. 10 da numeração riscada (a seguir, acompanhada 

de ápice) e o f. 01 e catorze no fim. Note-se, no entanto, que a posição dos 

primeiros três fólios brancos se deve a uma transferência ocorrida por ocasião 

do restauro do códice em 1877: os dois fólios que actualmente são os primeiros 

estavam de facto colocados entre os fls. 2’ e 3’, e assim estão, como é óbvio, na 

edição fac-similada de 1973. Por ocasião do mesmo restauro foi dada ao códice 

uma foliação mecânica que, incluindo também os fólios não numerados, vai de 

1 a 228: duas intervenções mais que inoportunas, na medida em que se modi-

ficou a estrutura de um códice e se a tornou definitiva com uma imprevidente 

numeração irreversível, sem antes se ter esclarecido qual teria sido a sua estru-

tura originária, nesta zona particularmente problemática (por exemplo, por que 

motivo o fólio branco e não numerado entre 10’ e 1 ficou no seu lugar?).

Os textos que o Cancioneiro transmite são em grande parte os mesmos 

de B, no que diz respeito à sucessão dos textos, às atribuições aos autores 

e à lição (Ferrari, 1993b, p.124). Entretanto, a quantidade de textos de B 

é muito superior à de V: enquanto B tem cerca de 1700 cantigas, V traz 

apenas por volta de 1200 composições. A lacuna principal é a inicial, que 

priva o códice de 390 cantigas (presentes em B). Por conta de o copista de 

V ser mais atento ao aspecto estético do que à fidelidade (por exemplo, 

“perante textos ilegíveis, enquanto os copistas de B tentam decifrar o texto, 
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e portanto deixam espaço branco a indicar a lacuna, este normalmente 

passa à frente sem assinalar o problema, obtendo, como é óbvio, uma cópia 

mais limpa”), Ferrari (1993b, p.125) reconhece em V um “valor filológico” 

inferior a B. Talvez por essas razões, ou talvez pelo fato de ser atualmente 

dos três o cancioneiro que conta com a edição fac-similada menos acessível, 

V tem recebido, nos últimos tempos, menos atenção do que os outros dois 

cancioneiros remanescentes.

Figura 1.3. V1040. Cantiga de escárnio de D. Pedro de Portugal, conde de Barcelos e rubricas 

explicativa e atributiva.

Cancioneiro Português da Biblioteca Vaticana (Cód. 4803). Reprodução fac-similada com 

introdução de L. F. Lindley Cintra. Lisboa: Centro de Estudos Filológicos/Instituto de Alta 

Cultura, 1973. p.365.
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Além desses três cancioneiros, esta pesquisa se beneficiou também de edi-

ções fac-similadas de duas folhas volantes: os Pergaminhos Vindel e Sharrer.

Até onde se sabe, o Pergaminho Vindel é o único testemunho remanes-

cente de músicas de cantigas de amigo, contendo textos de sete cantigas 

de amigo de Martim Codax, acompanhadas da respectiva música (com 

exceção de uma, para a qual só há a anotação do texto). Segundo Cunha 

(1986, p.IX), foi escrito provavelmente em fins do século XIII ou princípios 

do XIV. Ferreira (1986, p.73) estreita esta datação para o último terço do 

século XIII, o que faz desse manuscrito um apógrafo contemporâneo ou 

pouco posterior ao autor das cantigas que inclui, “o que torna o seu teste-

munho particularmente valioso para o estudo da lírica trovadoresca”. Foi 

descoberto pelo livreiro madrilenho Pedro Vindel (de quem deriva a sua 

denominação) em 1915, encapando uma outra obra (um De Officiis, de Cí-

cero). Encontra-se atualmente na Pierpont Morgan Library, em Nova York 

(cota M 979) e é conhecido pelas abreviaturas N ou PV.

Figura 1.4. N5. Cantiga de amigo de Martim Codax, Quantas sabedes amar, amigo.

Reprodução do fac-símile em: Monteagudo, Henrique. Martín Codax – cantigas. 2.ed. Vigo: 

Galaxia, 1998.

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   46Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   46 22/01/2016   16:41:0022/01/2016   16:41:00



A MÚSICA DA FALA DOS TROVADORES  47

O Pergaminho apresenta particularidades paleográficas próximas das 

observadas no Cancioneiro da Ajuda e nos códices das Cantigas de Santa 

Maria (Ferreira, 1993, p.536); entretanto, diferencia-se bastante dos can-

cioneiros italianos copiados a mando de Colocci, quanto à ortografia, à 

utilização do ponto de marcação do final dos versos, à separação vocabular 

e à transcrição do refrão (Cunha, 1956, p.25).

Trata-se de uma folha volante, cujas dimensões aproximadas rondam 

os 34 (altura) e 45 (largura) cm – cf. Ferreira (1986, p.65). A letra usada no 

pergaminho é gótica redonda, típica da segunda metade do século XIII (cf. 

Ferreira, 1986, p.71). O texto está escrito em preto, apresentando iniciais de 

dois tamanhos, alternando as cores azul e vermelha. Os pentagramas apa-

recem em tinta vermelha. Aparecem, ao todo, três mãos, segundo Ferreira 

(1993, p.536): o texto da última cantiga foi copiado por uma mão diferente 

da que copiou as demais – provavelmente a que anotou a melodia corres-

pondente à das cantigas I, IV e V –, enquanto a música das cantigas II e III 

teria sido anotada por um terceiro escriba.

O Pergaminho Sharrer, conhecido pela abreviatura D, é um fólio mu-

tilado e muito danificado da última década do século XIII ou, talvez, dos 

primeiros anos do século XIV, que foi descoberto por Harvey Sharrer (de 

quem recebe o seu nome) em 2 de julho de 1990, nos Arquivos Nacionais 

da Torre do Tombo (ANTT). Assim como o Pergaminho Vindel, o Sharrer 

também servia de capa a outro livro, um registro de documentos notariais 

de Lisboa. Atualmente, continua na Torre do Tombo. 

Em termos de conteúdo, contém fragmentos de sete cantigas de amor de 

D. Dinis, que se apresentam na mesma ordem em que aparecem em B e V 

(e em uma versão muito próxima à desses cancioneiros), acompanhadas da 

música. Isso dá a esse manuscrito uma importância ímpar, uma vez que é o 

único manuscrito de data medieval da obra de D. Dinis, e também o único 

a conservar (mesmo que parcialmente, devido ao estado de deterioração do 

manuscrito) a música de cantigas de amor, além de ser o único a conservar 

melodias de cantigas portuguesas (Ferreira, 1991, p.35), uma vez que Mar-

tim Codax (cujas cantigas de amigo estão preservadas, em texto e música, 

no Pergaminho Vindel) era de origem galega.12 

 12 Para um estudo da notação musical presente no Pergaminho Sharrer, remetemos o leitor ao 

trabalho de Ferreira (1991, 2005).
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Figura 1.5. Slide do Pergaminho Sharrer, contendo sete cantigas de amor de D. Dinis, com 

respectiva notação musical (recto).

Arquivos Nacionais Torre do Tombo, Lisboa, 1996.

Sharrer (1993, p.534) considera o pergaminho uma folha extraviada 

de um livro mais avantajado, talvez produzido no scriptorium régio de D. 

Dinis. No estado atual, como folha avulsa, mede 455 × 271 mm e traz os 

textos poéticos e a música anotados em três colunas. As letras iniciais e 
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capitais são alternadas em azul e vermelho, e uma filigrana modesta or-

namenta as capitais das primeiras estrofes (Sharrer, 1991, p.16). Todos os 

estilos caligráficos que aparecem no manuscrito são góticos (Sharrer, 1993, 

p.535). Há também anotações feitas por outra mão, posterior, do século 

XIV, e anotações bem posteriores (de quando o pergaminho já se tornara 

capa do livro notarial), do século XVI (Guerra, 1991, p.33). 

1.1.2 Gêneros das cantigas profanas

Os três gêneros canônicos cultivados pelos trovadores galego-portu-

gueses (as cantigas de amor, de amigo e de escárnio e maldizer), como foi 

visto, são a base da compilação inicial que deu origem aos cancioneiros re-

manescentes, aparecendo como gêneros bem delimitados na Arte de trovar 

ou Poética fragmentária, tratado poético incompleto que sobreviveu nas 

páginas iniciais do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Entre-

tanto, de acordo com Sodré (2010, p.99), “por mais que a Arte de trovar 

nos aponte gêneros [...] e recursos formais [...], ele [o manuscrito] ainda 

não é suficiente, embora seja fundamental – dada a ausência de congêneres 

galego-portugueses –, para esclarecer uma série de dúvidas que ainda hoje 

arranham as hipóteses dos investigadores”.

Tradicionalmente, considera-se que o gênero de amor é o que mais se 

aproxima da matriz provençal, que teria sido levada a Galiza pelos trovado-

res galego-portugueses. Pelas próprias trovas que compuseram, é possível 

perceber que os trovadores portugueses não eram somente grandes conhe-

cedores da escola de Provença, como também assumiam essa influência. Os 

versos a seguir, de D. Dinis, afirmam a fonte provençal da qual teria bebido 

o rei português:

Quer’eu em maneira de proençal 

fazer agora um cantar d’amor (B520, V123)13

Proençaes soen mui ben trobar

e dizen eles que é con amor (B524b, V127)14

 13 Na versão de Lang (2010, p.225).

 14 Na versão de Arias Freixedo (2003, p.375).
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Nunes (1973, v.I, p.83) adverte, entretanto, que não se deve considerar 

que tudo o que nos foi transmitido pelos Cancioneiros seja decalcado sobre 

modelos provençais. Sua opinião deriva do fato de poderem ser observados 

três tipos de cantigas de amor nos Cancioneiros remanescentes (cf. Nunes, 

1973, v.I, p.86):

[...] as primeiras [...] ou de mestria são de pura convenção, imitadas das pro-

vençais, e, para me servir da obra de Anglade, deixando ver, como elas, na 

sua “concepção, original sem dúvida, alguma coisa de factício e de artificial, 

pouco conforme com a realidade”; nas segundas essa imitação já é menos 

servil; as terceiras são rigorosamente nacionais, isto é, feitas sobre modelos 

populares.

Para Michaëlis de Vasconcelos (1904, p.751-2), não se pode considerar 

que a “imitação” dos padrões provençais pelos trovadores galego-portu-

gueses teria sido feita de natureza “servil”:

Do conhecimento e da imitação propositada da obra tanto de troveiros 

como de trovadores, flagrante no conjunto, na parte technica e na mira ideal, 

nunca resultaram decalcos servis. Não ha producções gallaïco portuguesas que 

possamos derivar inteiras de outras determinadas de trovadores ou trovei-

ros. Ha, isso sim, concordancias de expressões, vocabulos, artificios metri-

cos, motivos, generos, trechos soltos, ideias, espirito; ou digamos dos logares 

communs que formam a trama e urdidura da lyrica medieval toda, provençal e 

francesa. Em numero tal que a obra dos poetas peninsulares se compõe d’ellas 

e resume n’ellas.

Com relação à influência provençal, é importante considerar, também, 

a diferente concepção de autoria do homem medieval. Assim, conforme 

mostra Cunha (2004, p.42), “na Idade Média, [...] a individualidade do 

artista mais se exercia na variação do transmitido do que na criação inte-

gral”, sendo que o ideal literário se pautava “no perfeito domínio da técnica 

comum: o poeta seria tanto melhor quanto maior virtude canônica revelasse 

no uso dos processos, conteúdos e formas correntes”.

A literatura especializada tem mostrado que há todo um rígido forma-

lismo sentimental ligado ao gênero de amor. Nessas cantigas, o trovador se 
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dirige diretamente à dama amada, sua “senhor”, seguindo um “modelo” 

central que se resume, segundo Mongelli (2009, p.XXVI), ao paradoxo 

“meu bem é meu mal”. Ceschin (2004, p.296) mostra que o uso da palavra 

“senhor” constitui, nesse gênero de cantiga, “uma referência na linguagem 

artística, espécie de ‘palavra-chave’ que denunciava com sua simples men-

ção o desencadear de um ato poético-musical”. Para Spina, (1991[1956], 

p.25), nas cantigas de amor, o trovador demonstra uma submissão absoluta 

à sua dama, representada por uma vassalagem humilde e paciente, na pro-

messa de honrá-la e servi-la com fidelidade. O uso do senhal (imagem ou 

pseudônimo poético com que o trovador oculta o nome da mulher amada) 

é um recurso recorrente, ao lado da mesura, prudência, moderação, a fim de 

não abalar a reputação da dama (pretz). 

Segundo Lanciani (1993, p.137), a cantiga de amor se apresenta em 

geral estruturada em três ou quatro estrofes de sete versos, decassílabos, 

octossílabos ou heptassílabos, sendo muitas vezes arrematadas pela fiinda, 

remate temático e métrico presente em algumas cantigas. Ocorrem também 

cantigas de atá-fiinda, nas quais o discurso ultrapassa os limites estróficos 

para se desenvolver ininterruptamente do primeiro verso da primeira estro-

fe até ao último verso da fiinda. Além disso, não faltam neste gênero exem-

plos de cantigas de refrão, com estrofes de quatro ou cinco versos seguidas 

por um refrão de um, dois ou três versos.

As cantigas de amor e de amigo diferenciam-se não apenas em relação 

à sua forma, mas também quanto ao assunto de que tratam. Infelizmente, 

com relação ao assunto, foram perdidas as definições das cantigas de amor 

e de amigo que constaram provavelmente da primeira e da segunda partes e 

do io, iio e iiio capítulos da terceira parte da Poética fragmentária (cf. Mi-

chaëlis de Vasconcelos, 1912-3, e Spina, 1991) – ou a Arte de trovar (cf. 

Spina, 1991 e Tavani, 1993) – que precede as cantigas do Cancioneiro da 

Biblioteca Nacional de Lisboa. Resta, entretanto, uma diferenciação entre 

elas, citada no capítulo iiijo da terceira parte da Poética, baseada na pessoa 

que fala primeiro na cantiga (se o namorado ou a amiga):

E, porque algũas cantigas hy ha en que falam eles e elas, outrosy porem he 

bem de entenderdes se som d’amor, se d’amigo, porque sabede que, se eles 

falam na prim[eir]a cobra e elas na outra, [he cantiga d’]amor porque se move 

a rrazom dela, como vos ante dissemos, e, se elas falam na primeira cobra, he 
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outrosy d’amigo, e, se ambos falam em hũa cobra, outrosy he segundo qual 

d’eles fala na cobra primeiro.15

Desde cedo os investigadores perceberam que essa distinção era obser-

vada pelos próprios Cancioneiros, no que diz respeito à sua organização 

geral (cf. Oliveira, 1994), não sendo, no entanto, tão rigorosa que não dei-

xasse de ser transgredida; dessa forma, o critério mais utilizado para a defi-

nição tipológica dos cantares passou a ser o assunto abordado.

Segundo o Quadro geral de Oliveira (1994, p.295), as cantigas de amigo, 

em termos estatísticos, correspondem ao tipo de cantiga profana do qual se 

tem mais registro, o que revela a importância do culto dos trovadores a este 

gênero. Segundo Spina (1991, p.44), as cantigas de amigo são mais compro-

metidas com a música e com a dança, sendo que a diferença principal, com 

relação aos cantares de amor, é o fato de que, basicamente, é a dama quem 

fala. Com relação ao assunto abordado e à maneira de abordagem, são muito 

mais variadas do que as de amor, podendo comportar seis categorias (cf. 

Spina, 1991, p.79): o cantar d’amigo exclusivamente amoroso (em que a don-

zela nos narra a separação do namorado e as circunstâncias acessórias dessa 

partida); o cantar de romaria (em que a donzela convida companheiras, a 

irmã ou a própria mãe para uma peregrinação a santuários); a alva (ou alba) 

(cujo tema típico é o da separação dos amantes ao amanhecer, depois de um 

desfruto amoroso durante a noite); a pastorela (que versa normalmente os 

temas de encontro entre cavaleiros e pastoras que são por eles requestadas 

de amor); as bailadas (que traduzem as manifestações coreográficas das po-

pulações primitivas, versando sobre os temas da dança e das circunstâncias 

sentimentais que ela pode suscitar); as marinhas ou barcarolas (a versarem 

temas de amor envolvidos por sugestões e circunstâncias da vida do mar).

Os investigadores também são unânimes em considerar as cantigas 

de amigo mais populares e nacionais, quando comparadas aos cantares de 

amor. O paralelelismo cultivado pelos trovadores especialmente neste gê-

nero de cantigas talvez possa ser apontado como o principal responsável por 

esse julgamento, uma vez que a esse formato são atribuídas características 

 15 Na interpretação de Nunes (1973, v.I, p.1). Ver, também, Machado e Machado (1949, p.15) 

e Pimpão (1942, p.27). A edição mais recente, acompanhada de fac-símile, é de Tavani 

(2002) – nessa edição, o trecho focalizado encontra-se na p.41.
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nacionais, genuinamente galego-portuguesas, autóctones e não importa-

das de Provença: o paralelismo é “característica da cantiga d’amigo na sua 

forma original, quase autóctone” (Spina, 1991, p.392). Veja-se, por exem-

plo, a comparação que faz Lapa (1960, p.11), entre os cantares de amor e de 

amigo, a respeito da influência provençal:

As primeiras cantigas que se compuseram denunciam logo, no tema e na 

forma versificatória, a influência do lirismo provençal. Havia contudo em 

Portugal e na Galiza uma forte tradição de poesia lírica popular, velhos temas 

que celebravam as fontes, os rios, o mar, as romarias, as danças primaveris, a 

despedida dos namorados ao romper da alva, etc. Essas cantigas eram bailadas, 

geralmente a dois coros, de modo que a sua forma estrófica era paralelística e 

consistia num repetir dos mesmos versos, com variantes no fim. Que fizeram 

os nossos trovadores? Cultivaram embora a canção ao modo provençal, quase 

com tôdas as complicações do amor cortês; mas tomaram também êsses temas e 

essas formas populares e compuseram com êles belíssimas cantigas.

Para Nunes (1973, v.I, p.3-4), as cantigas de amigo “mostram cunho 

popular que não têm as de amor, as quais se apresentam, na sua quási tota-

lidade, como decalcadas sôbre um e mesmo modelo”, revelando, portanto, 

mais variedade.

Segundo o Quadro geral de Oliveira (1994, p.295), as cantigas de amigo, 

em termos estatísticos, correspondem ao tipo de cantiga profana do qual se 

tem mais registro, o que revela a importância do culto dos trovadores a este 

gênero.

Por fim, sob o rótulo de cantigas de escárnio e maldizer, estão reunidas 

não apenas as sátiras morais e políticas, as sátiras literárias ou as maledicên-

cias pessoais, como também prantos,16 tenções17 e paródias. Desta forma, 

Tavani (1993, p.138) afirma, a partir do próprio critério de distribuição 

adotado pelos organizadores das antologias medievais, que o grupo de 

cantigas desse gênero deve ser definido mais propriamente “a negativo”, ou 

 16 “Gênero lírico medieval galego-português, derivado do provençal planh ou planch, do latim 

plancto, forma de expressão elegíaca tradicional por ocasião da morte duma pessoa de alta 

sociedade, e que muitas vezes é protector do poeta.” (Jensen, 1993, p.562)

 17 Gênero de cantiga em que dois trovadores dialogam sobre um assunto em relação ao qual 

têm opiniões opostas (cf. Gonçalves, 1993).
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seja, um “conjunto indiferenciado de todas as poesias galego-portuguesas 

que não pertencem aos outros dois géneros principais”. 

Braga (1945, p.XXIII-IV) compara o assunto das cantigas de escárnio e 

maldizer ao das cantigas de amor:

Diametralmente opostos aos versos eróticos, em que os poetas delicada-

mente divinizam a amada, estão as Cantigas de escarnho e maldizer em que 

pretendem matar de riso, às gargalhadas: – sátiras violentas, de realismo brutal, 

verdadeiras exposições de torpêsas e aleijões morais e físicos: a crónica escanda-

losa da côrte e dos acompanhamentos, patenteada com bárbara sem-cerimónia.

A Arte de trovar que serve de introdução a B considera as cantigas de 

escárnio e maldizer como dois tipos diferentes, embora, nos dois casos, 

as cantigas sejam feitas para dizer mal d’alguém. A diferença residiria em 

como isso era feito, de maneira coberta ou descoberta, isto é, se a cantiga 

podia ter duas interpretações, uma difamatória e outra não – dois entendi-

mentos –, ou se a cantiga falava mal diretamente de alguém, sem procurar 

disfarçar a difamação. “Em última instância, trata-se de falar ou não por 

metáforas” (Mongelli, 2009, p.186). No primeiro caso, tem-se a cantiga de 

escárnio; no segundo, a de maldizer.

Cantigas descarneo som aquelas que os trobatores fazen querendo dizer mal 

dalgue  com elas e dizlho por palavras cubertas que aiã doys entendymentos para 

lhelo nõ entenderen.18

Cantigas de mal dizer son aquela[s] que fazen os trobatores mais descuberta-

mente; en elas entran palauras que queren dizer mal e non aver[an] outro enten-

dimento senon aquel que querem dizer chaãmen[te] e outrossy as todos fazen dizer 

mais.19

Até pelo fato de alguns dos tipos de cantigas de escárnio e maldizer 

serem compostos a partir de modelos provençais (como o pranto, por exem-

 18 Interpretação minha. A única diferença com relação à ortografia original de B é o desenvol-

vimento das abreviaturas. Para uma edição semidiplomática, ver Tavani (2002, p.42).

 19 Interpretação de Machado e Machado (1949, p.16-7).
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plo), e por usarem recursos como o das “palavras cobertas” (isto é, o falar 

não direto, metafórico), em termos formais, não se configuravam como tão 

populares quanto as de amigo. De acordo com a Arte de trovar, podiam ser 

tanto de mestria quanto de refrão (“Estas cantigas se pode  fazer outrosy de 

meestria ou de rrefrã”20); as que optavam por um formato tipo “de mestria” 

assemelhavam-se muito mais, na métrica, às cantigas de amor do que às de 

amigo.

1.2 Cantigas religiosas

As Cantigas de Santa Maria (de agora em diante, CSM) do Rei Afonso 

X de Castela, o Rei Sábio (1221-1284), são uma coleção de 420 cantares21 

em louvor da Virgem Maria22 – um monumento literário, musical e artístico 

da mais elevada importância (Parkinson, 1998a, p.179), o cancioneiro em 

louvor da Virgem Maria mais rico da Idade Média (Mettmann, 1986, p.7; 

Bertolucci Pizzorusso, 1993a, p.142), “de longe a maior e mais rica coleção 

produzida nos vernáculos românicos da Idade Média” (Leão, 2007, p.21); 

o repertório musical mais importante da Europa no que se refere à lírica 

medieval (Anglés, 1964). Na opinião de Ferreira (1994, p.58), do ponto 

de vista musical, a coleção das CSM é especialmente notável entre a docu-

mentação remanescente de música medieval monódica, por duas razões: 

 20 Interpretação minha.

 21 Descontadas as repetidas – cf. Mettmann (1986, p.7 e 24), Parkinson (1998a, p.179) e Berto-

lucci Pizzorusso (1993a, p.142).

 22 Segundo Leão (2007, p.82-3), “o culto da Virgem, que é a própria razão-de-ser da poesia 

religiosa do Rei-Sábio, praticamente não se encontra na poesia trovadoresca profana. Nesta, 

[...] os santos que aparecem são outros: San Servando, San Simeon, San Clemenço, Santa 

Cecília, Santa Marta, San Bernardo, San Mamede, San Simeon de Val de Prados, além do 

celebrado padroeiro mesmo Santiago [...]. Na verdade, trata-se, na quase totalidade das 

ocorrências, de uma presença apenas nominal, em que o nome do santo é lembrado para 

identificar uma simples ermida ou um centro de romaria. Não há nada aí que se compare ao 

louvor sistemático de Santa Maria, tema constante da poesia religiosa afonsina. Não obstante 

serem as cantigas profanas e as sagradas contemporâneas, parece que as primeiras nos reme-

tem ao universo da arte românica, em que ermidas e igrejas se dedicam ao culto de vários 

santos em todo o ocidente europeu, enquanto as últimas parecem lembrar o universo da arte 

gótica, em que, para celebrar Santa Maria, catedrais e igrejas se erguem, no mesmo Ocidente 

europeu [...].” A respeito das CSM como representantes de um “estilo gótico na lírica ibérica 

medieval”, ver Castro (2006).
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a) representa vinte anos de investimento centralizado de composição e edi-

ção e b) usa dois sistemas notacionais semimensurais originais. 

Para louvar a Virgem, segundo Mongelli (2009, p.283-4), “atento às 

diretrizes culturais e religiosas de seu tempo e num feliz casamento, Afon-

so X submete o culto mariano em ascensão no século XII, sob a forma de 

intervenção de Maria na vida dos homens, à retórica dos apaixonados fiéis, 

sucumbidos às vicissitudes de Amor”.

Nas diversas edições que tiveram, e nas referências internas com re-

lação à autoria que constam dos manuscritos, as CSM sempre aparecem 

atribuídas no conjunto à lavra de Afonso X, em pessoa. Por esse motivo, 

pode parecer estranho, mesmo sem o ser, formular a pergunta: “Quem foi 

o autor das Cantigas de Santa Maria de Afonso X?” (como bem mostra 

Parkinson, 1998a, p.181). 

Por um lado, é realmente difícil de acreditar, dada a vasta dimensão e 

a incomensurável qualidade artística (literária e musical) da coleção, que 

o Rei fosse pessoalmente o autor de todas as músicas e poemas das CSM. 

Além disso, o valor artístico desigual das cantigas aponta para uma multi-

plicidade de autores (Mettmann, 1986, p.14). Mas, por outro lado, como 

mostra Parkinson (1998a, p.183), a lógica indica que, embora seja impos-

sível que o rei tenha composto todas as 420 cantigas, sendo ele próprio um 

poeta e estando empenhadíssimo na estruturação e na composição da obra, 

é improvável que não tenha composto algumas delas. 

Para Mettmann (1986, p.20), é mais provável que Afonso X tenha escri-

to apenas as cantigas em que fala na primeira pessoa de suas vivências, mas 

Fidalgo (2002, p.64) acredita que o rei não compôs nem essas, atendo-se 

ao papel de organizador, supervisor e revisor. Para ele (Mettmann, 1986, 

p.20), um poeta, de cuja identidade nada sabemos, mas que bem poderia 

ter sido Airas Nunes (hipótese que faz a partir de uma nota marginal à 

cantiga 23, em que aparece o nome do trovador – cf. Fidalgo, 2002, p.61), 

compôs um grande número das CSM, tendo atuado talvez também como 

coordenador da compilação da coleção. 

Mas, indiscutivelmente, Afonso X é o “autor” das CSM, no sentido 

de que é o “mestre de obras”, planejando, supervisionando e revisando, 

confiando o grosso da execução a seus colaboradores, “numa espécie de 

processo medieval de trabalho cooperativo, sob sua direção” (Leão, 2007, 

p.20). Assim, o projeto como um todo, dada a sua grandiosidade, implica a 
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intervenção de várias pessoas, tanto no aspecto criativo dos textos poéticos, 

como na própria confecção dos manuscritos complexos que os contém 

(Parkinson, 1998a, p.186). 

Para Montoya Martínez (1999a, p.35),23 Alfonso X é indiscutivelmente 

o “autor” das CSM, dentro de um conceito “teológico” de autoria, no qual a 

ideia de autoria se assemelha muito à que tem a Igreja com relação à autoria 

divina da Bíblia, sendo Deus o autor principal do Livro, mas servindo-se de 

“autores secundários”, que propriamente o escrevem. Entretanto, o papel 

de Afonso X vai muito além do de organizador, segundo Castro (2006, 

p.190), uma vez que, “além de assumir um papel fora da obra criada, o 

papel de criador, o rei assume um papel como personagem dentro da obra”, 

falando de si tanto para o público terreno quanto para Santa Maria; desta 

forma, “o rei se manifesta e se apresenta como a persona trovador”.

Figura 1.6. Afonso X, entre seus colaboradores, na miniatura de abertura do Códice Escorial 

rico (T).

Reproduzido de Álvarez (1987, lâmina VIII).

 23 Nesse texto, Montoya Martínez reafirma a posição já expressa anteriormente em 1987 

(p.373-4) e que mantém em Montoya Martínez (1999b, p.280-1). Filgueira Valverde (1985, 

p.XXVIII) e Snow (1999, p.160-1) também assumem esta concepção “teológica” de autoria.
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De qualquer forma, tendo sido Afonso X o autor de todas ou de apenas al-

gumas das CSM, sua biografia é o fator crucial na datação dos poemas da co-

leção, sendo relevante apontar as datas de seu nascimento (1221, em Toledo) 

e morte (1284, em Sevilha). Seu reinado inicia-se em 1252, tendo sido rei até 

sua morte. Durante todo esse período, “sua figura está no centro da atividade 

poética ibérica do século XIII” (Bertolucci Pizzorusso, 1993b, p.37).

1.2.1 Fontes

São quatro os códices contendo cantigas da coleção das CSM: dois deles 

pertencem à Biblioteca del Monasterio de El Escorial, na Espanha; o tercei-

ro está conservado na Biblioteca Nacional de Madri; e o último pertence à 

Biblioteca Nazionale Centrale de Florença, Itália.

As cotas desses manuscritos, bem como as siglas convencionalmente 

utilizadas para referência a eles são as seguintes (cf. Parkinson, 1998b, p.86, 

nota 3):24

E: El Escorial, Real Monasterio de san Lorenzo, MS B.I.2 (códice dos 

músicos);

T: El Escorial, Real Monasterio de san Lorenzo, MS T.I.1 (códice rico 

ou códice das histórias);

F: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Banco Rari, 20 (códice de 

Florença);

To: Madrid, Biblioteca Nacional, MS 10.069.

Segundo Parkinson (1998a, p.180), o menor e o mais antigo é o códice 

de Toledo (To); o mais rico em conteúdo artístico é o códice rico de El Es-

corial (T), que forma um conjunto (os chamados códices das histórias) com 

o manuscrito de Florença (F); e o mais completo é o códice dos músicos – El 

Escorial (E).25 

Embora sejam todos os quatro manuscritos datados do final do século 

XIII, a época de sua confecção não coincide exatamente: To é considerado 

 24 Muito embora alguns autores demonstrem expressamente discordâncias quanto à adoção 

dessas siglas (cf. Wulstan, 2000, p.183, nota 2).

 25 O ótimo quadro apresentado por Parkinson (1998a, p.180) evidencia as principais diferenças 

entre os quatro códices das CSM.

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   58Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   58 22/01/2016   16:41:0122/01/2016   16:41:01



A MÚSICA DA FALA DOS TROVADORES  59

um pouco anterior aos demais,26 enquanto F é por alguns considerado um 

pouco posterior. De qualquer forma, To é o único manuscrito que chegou 

até nós completo; T, F e E nunca chegaram a ser terminados (embora sua 

confecção tenha parado em momentos muito diferentes: em E falta apenas 

a notação musical de algumas cantigas finais, enquanto a confecção de F foi 

paralisada em um momento muito anterior) – cf. Schaffer (2000, p.207). 

Parkinson (2000b, p.271), no entanto, com base na presença das entradas 

do índice de T, conclui que esse manuscrito, em vez de inacabado, deve 

ser considerado danificado (faltam a ele as últimas cinco cantigas). Os 

especialistas costumam apontar 1275 como a provável data de término de 

To, enquanto a confecção de T, F e E é localizada por volta de 1280-4, os 

anos finais do reinado de Afonso X (Parkinson, 2000c, p.217).27

A diferença na datação dos quatro manuscritos remanescentes não deve 

ser considerada acidental: ela revela um processo de ampliação e evolução 

contínua da coleção (Parkinson, 1988, 1998a, 2000a; Schaffer, 2000). Por-

tanto, para Schaffer (2000, p.186-7), cada manuscrito deve ser visto de 

duas maneiras: como uma entidade inteiramente coerente em si mesmo e, 

ao mesmo tempo, na sua relação com os outros; e é essa relação que revela a 

evolução do projeto afonsino com relação à compilação das CSM:

These four Alfonsine manuscripts are not copies of a single exemplar or of a 

single work. On the contrary, each manuscript or version represents a particular 

perspective, vision or project. At the level of text, they document the reconceptuali-

zation of a poetic collection, the gradual development of a macrotext, key processes 

of recompiling and repurposing songs, and successive phases of poetic revision and 

refinement. At the level of codex, they record the intense collaboration of patron, 

poets, musicians and artists, subtly revealing decision-making processes necessary 

to increasing complex design.28

 26 Anglés (1964), Mettmann (1986, p.24) e Torres (1987, p.117) são vozes discordantes a este 

respeito.

 27 Ferreira (1994, p.72) afirma que é razoável propor que T foi copiado no começo da década de 

1280; F, depois da morte de Afonso X em 1284, enquanto E teria sido iniciado antes de 1284 

e terminado depois desse ano.

 28 “Os quatro manuscritos afonsinos não são cópias de um exemplar único de um trabalho 

singular. Ao contrário, cada manuscrito ou versão representa uma perspectiva, visão ou 

projeto particular. No nível do texto, eles documentam a reconceptualização de uma coleção 

poética, o desenvolvimento gradual de um macrotexto, processos chaves de recompilação 
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Segundo a maior parte dos especialistas, o que subjaz à evolução da 

coleção das CSM é provavelmente a ideia de “dobrar” a coleção inicial e, 

a partir daí, a anterior (de cem a duzentas cantigas e, destas, a quatrocen-

tas), sucessivamente incorporando seu predecessor menor na totalidade 

(Schaffer, 2000, p.187).

Assim, a coleção inicial teria cem poemas,29 correspondendo a To (sendo 

este ora considerado a compilação original – ver Schaffer, 2000; Parkinson, 

1988; 2000a –, ora como uma cópia desta – ver Mettmann, 1986; Torres, 

1987; Schaffer, 1995; Wulstan, 2000). Segundo Parkinson (1998a, p.187):

Esta colección foi estructurada en grupos de dez (sendo cada décima cantiga 

unha de loor, relacionada esta estructura co modelo do rosario30) establecendo 

así un principio básico de organización de todos os manuscritos. En rigor, esta 

primeira colección consta de 103 cantigas, pois hai dúas cantigas prologais e 

unha petiçon final; das cales a primeira e a última fan referencia explícita ó feito 

de o cancioneiro central constar de cen cantigas.

Evidências apresentadas por Mettmann (1986) e Parkinson (1988) suge-

rem fortemente que T provavelmente começou sua vida como uma coleção 

fechada de duzentas cantigas (o dobro de To). Em algum ponto posterior 

no tempo, uma decisão foi tomada no sentido de expandir a coleção de T: 

um segundo volume, justamente F, teria sido preparado, para conter mais 

duzentas cantigas (o que dá o dobro do volume inicial T) – ver Schaffer 

(2000, p.188). Porque essa decisão teria sido tomada já em um momento 

tardio na vida do monarca, e porque a execução dos códices de las historias 

é extremamente complicada e demorada (dadas as dimensões de sua quali-

dade artística e musical), um novo projeto foi concebido, mais modesto em 

termos de iluminuras, em um único volume, capaz de conter a coleção total 

de quatrocentas cantigas: E (o códice dos músicos).

e reproposição de canções, e fases sucessivas de revisão e refinamento poético. No nível do 

códice, eles registram a intensa colaboração de patrão, poetas, músicos e artistas, sutilmente 

revelando processos de tomadas de decisão necessários para ampliar o design complexo.”

 29 Wulstan (2000, p.168 e 180) acredita que a coleção original conteria apenas cinquenta 

cantigas (as primeiras cinquenta constantes de To), ou talvez ainda menos (apenas quinze 

cantigas de loor).

 30 A este respeito, ver Parkinson (1988, p.92-3).
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Analisando a gênese de uma das cantigas de Castroxeriz, a 242, Par-

kinson (1998b, p.85) mostra como a preocupação com a quantidade ope-

rou bastante cedo na história das coleções da CSM, ou seja, no começo da 

expansão do códice rico de duzentas para quatrocentas cantigas. Parkinson 

mostra como, no nível textual, também escribas, e não somente talentosos 

poetas, estiveram envolvidos na elaboração e na expansão dos milagres 

coletados – o que acabou, no caso da cantiga analisada, gerando “duas 

cantigas ao preço de uma”, ou seja, duas cantigas muito parecidas e sobre o 

mesmo milagre: 242 e 249. 

Dessa forma, embora a produção de F constitua, em um sentido, uma 

continuação de T, em um outro, F representa um estágio bastante diferente 

na grande empreitada afonsina de compilação das CSM, um estágio no 

qual o vislumbre da conclusão estava presente desde o princípio, ficando 

a cada dia mais urgente (Parkinson, 1998b, p.86). A urgência do término 

seria também a responsável pela menor consistência do nível literário e 

pela menor variedade métrica da última centena de cantigas da coleção 

(Parkinson, 1998a, p.188).

Dos manuscritos mais “tardios”, F ficou muito incompleto (sem mú-

sica e com diversas lacunas); em compensação, E é quase completo, mas 

incorpora sete cantigas duplicadas e duas cantigas sem notação musical 

(Parkinson, 1998a, p.188). Isso faz de E o modelo “óbvio” para a sequência 

das cantigas, embora não necessariamente dê primazia textual a esse ma-

nuscrito (Parkinson, 1987, p.22).

A evolução do projeto inicial ao final da coleção das CSM também pode 

ser sentida com relação ao conteúdo dos milagres retratados. Schaffer (2000, 

p.189-92) mostra que histórias de milagres marianos “internacionais”, ou 

seja, de tradição europeia, predominam no conjunto das primeiras cem 

CSM. A proporção dessas cantigas com relação às demais diminui drastica-

mente conforme se avança a cada grupo de cem cantigas. Contrariamente, 

a cada grupo de cem cantigas, a proporção de narrativas localizadas na Pe-

nínsula Ibérica aumenta. E, no final, há um aumento considerável de foca-

lização em eventos associados ao Rei Afonso X diretamente, ou a membros 

de sua corte ou de sua família.31

Por sua vez, Parkinson (2000a, p.148) concebe a evolução da coleção das 

CSM não apenas numericamente, mas artisticamente, porque não apenas a 

 31 A este respeito, ver também o quadro em Mettmann (1986, p.12).
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quantidade de cantigas foi aumentada de cem a quatrocentas, mas também 

houve um enriquecimento no projeto artístico. 

Similaridades e marcas evolutivas quanto ao conteúdo das miniaturas, 

ao layout das páginas e às imagens introdutórias são, ainda, aludidos por 

Schaffer (2000) como provas da evolução da coleção das CSM de cem a 

duzentas e, posteriormente, a quatrocentas cantigas.

Ao final de todas as expansões, o total das CSM conhecidas é de 420. 

Esse total não corresponde diretamente a nenhum dos testemunhos com-

pletos dos códices sobreviventes (nem a E, o mais completo de todos). 

Parkinson (1998a, p.189-90) assim apresenta uma lista do repertório com-

pleto das CSM (os números das cantigas correspondem aos da edição de 

Mettmann 1986, 1988, 1989):

2 cantigas iniciais: título e prólogo (Mettmann A/B)

2 cantigas finais: Pitiçon, Nembressete Maria (números 401-402 na edición 

de Mettmann)

40 cantigas de loor (das cales dúas se repiten nas cantigas de festas de E)

353 milagres (mais sete milagres en E que repiten outras cantigas)

11 cantigas das festas de Santa María (números 410-422 na edición de Met-

tmann) mais dúas repetidas

7 cantigas de milagre de To e F qure non foran incluídas en E (números 403-

409 da edición de Mettmann)

5 cantigas de festas de Xesucristo de To, que non foron incluídas noutros 

manuscritos (números 423-427 da edición de Mettmann)

Toma-se normalmente esse repertório como um conjunto de cantigas 

organizadas de dez em dez, nas quais as primeiras nove contam milagres 

ocorridos por intercessão da Virgem e a décima, identificada por um tipo 

diferente de rubrica (e por uma miniatura especial, em E), configura um 

louvor a Santa Maria.

Segundo Mettmann (1986, p.13), a estrutura dos poemas narrativos 

(milagres) se conserva, com poucas exceções, invariável, e a predominância 

da forma de virelai em mais de 90% dos poemas contribui para esta uni-

formidade. O estribilho (= refrão) inicial, peça essencial para a ordenação 

temática das cantigas para Fidalgo (2002, p.101), repetido depois de cada 
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estrofe, apresenta a ideia principal, a “lição” que se quer passar.32 Para 

Mongelli (2009, p.285), o refrão das CSM “contém o sentido moral do re-

lato e dele deriva, como uma conclusão a priori”. Normalmente a primeira 

estrofe (e, em alguns casos, a segunda ou até mesmo a terceira), traz indica-

ções mais ou menos concretas sobre o tempo e o espaço da narrativa, e in-

dicações vagas sobre a fonte na qual foi coletado o milagre (Mongelli, 2009, 

p.285). Também são nomeadas as personagens (pessoas que participam do 

milagre ou que o presenciam). Já entre as cantigas não narrativas (louvo-

res), predominam os hinos, em que Maria é celebrada como auxiliadora, 

medianeira e procuradora (Mettmann, 1986, p.14-5).

Para Schaffer (2000, p.186), a história completa das CSM tem que levar 

em consideração todos os quatro manuscritos remanescentes, porque eles 

têm características – e “virtudes” – próprias. Por exemplo: as histórias 

ibéricas e afonsinas presentes em E são raras em To e em T; o caráter enci-

clopédico de E não poderia jamais ser encontrado em To; E, T e F pintam 

retratos visuais de Afonso ×, mas To usa prólogos para expressar as visões e 

os desejos do rei com relação à própria coleção das CSM; e a riqueza musical 

e visual pretendida para F só pode ser vislumbrada porque os outros três 

manuscritos sobreviveram.

O códice de Toledo tem 160 folhas de pergaminho, medindo 315 mm × 

217 mm (espaço de texto: 225 mm × 151 mm), além das folhas de guarda; 

a letra é francesa, típica de códices do século XIII (Mettmann, 1986, p.25). 

Segundo Ferreira (1994, p.77), o manuscrito foi copiado por pelo menos 

cinco escribas; a música, porém, transcrita em pautas de cinco linhas (excep-

cionalmente, quatro ou seis), parece ter sido copiada por apenas uma pessoa 

(Ferreira, 1994, p.80). 

Para Schaffer (2000, p.207-8), To é o mais enigmático dos códices das 

CSM, porque, apesar de ser pequeno em dimensões, é sutil em execução, 

surpreendente na qualidade dos seus materiais, provocativo nos seus co-

mentários marginais. Um cuidado bastante esmerado foi dedicado à cópia 

das cantigas e ao registro das epígrafes explicativas que as acompanham.

 32 Ver, no entanto, Parkinson (1987), que mostra que “falsos refrões” foram introduzidos ainda 

na fase de cópia dos manuscritos, induzindo os editores a erro, na consideração da estrutura 

“real” de algumas cantigas.

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   63Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   63 22/01/2016   16:41:0122/01/2016   16:41:01



64  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

Figura 1.7. Início de To1 (CSM1).

Cantigas de Santa María. Edición facsímile do Códice de Toledo (To). Biblioteca Nacional de 

Madri (Ms. 10.069). 

Vigo: Consello da Cultura Galega, Galaxia, 2003, fólio 9r.

Em To, excepcionalmente, a primeira cantiga é um louvor (“gênero” re-

servado às “décimas”), “ementando os vii goyos que ouve de seu filho” (Met-

tmann, 1986, p.56), Figura 1.7. As cantigas 50 e 100 também possuem um 

status diferenciado na coleção. A de número 50 é dedicada aos “sete pesares 

que viu Santa Maria do seu fillo” (To50; em Mettmann, 1986, 1988, 1989, 

corresponde ao número 403), em um jogo opositivo com a primeira. Por 

essa razão, alguns estudiosos creem que a primeira compilação dos milagres 

marianos era composta de cinquenta (e não cem) cantigas (cf. Wulstan, 

2000, p.168). As rubricas explicativas de To dão conta de que o Rei teria 

decidido, após a transcrição das cem cantigas e da Pitiçon final, acrescentar 
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à coleção inicial cinco cantigas de festas de Santa Maria. Depois dessas, foi 

também acrescentado um grupo de cinco cantigas de festas de Jesus Cristo 

e, finalmente, mais algumas cantigas de milagres.33 No total, To possui 128 

cantigas (Ferreira, 1994, p.59).

Schaffer (1995, p.66) aponta a importância ímpar de To, no que diz 

respeito aos prólogos das cantigas de festas, que sugerem a cronologia de 

um projeto, um traço que faz de To o mais explícito dos quatro manuscritos 

no que concerne à caracterização do papel de Afonso X e da história externa 

das compilações das CSM. To também teria uma importância ímpar, na 

opinião de Schaffer, por ser o manuscrito com o maior número e a maior va-

riedade de notas marginais. Já em um artigo anterior, Schaffer (1990-1991, 

p.81) apontava a “primazia” de To com relação aos demais manuscritos das 

CSM no que diz respeito à redação mais “rica” das epígrafes.

Embora muito provavelmente corresponda à primeira tentativa do 

scriptorium de Afonso X de compilar os milagres e os louvores marianos e 

não seja tão ricamente adornado como os demais (especialmente T e F), na 

opinião de Parkinson (2000a, p.133), a qualidade de To não deve ser subes-

timada como manuscrito.

To é de menores dimensões, se comparado a E e a T/F (To tem 27 ou 29 

linhas por coluna, ao passo que E normalmente tem 40 e T/F, 44), mas aloca 

mais espaço por linha do que E a várias cantigas (Parkinson, 2000a, p.134, 

traz um cálculo aproximado da quantidade de texto por linha em To e E).

Ao contrário de T e F, To tem as letras iniciais decoradas, mas não ilu-

minadas – ao estilo do que aparece em E, nas cantigas múltiplas de 10 

(Parkinson, 2000a, p.134). A alternância de tinta preta e vermelha, nesse 

manuscrito, também parece servir a um propósito decorativo. À maneira 

do que ocorre nos índices de T e E, em To a troca das cores vermelha e preta 

ajuda a distinguir os dois componentes das entradas do índice, a rubrica (ou 

epígrafe) e o incipit (Parkinson, 2000a, p.134).

Para Parkinson (2000a, p.134), em alguns sentidos, To é mais decora-

tivo do que E, famoso pelas miniaturas retratando instrumentos musicais, 

porque faz uso extensivo de tintas vermelhas e azuis para o preenchimento 

de linhas nas quais o texto não alcança a margem direita da coluna. To adota 

a alternância de cores no preenchimento dos espaços das linhas de uma 

maneira mais conscientemente decorativa ao longo de todo o manuscrito. A 

 33 Algumas dessas cantigas de festas têm apenas To como fonte.
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função decorativa do preenchimento da linha é ressaltada pela alternância 

sistemática de cores em To, ao passo que, em E, ela é feita com a mesma cor 

adotada no texto, na forma de uma continuação deste. To não é menos or-

nado do que E no que diz respeito à decoração das iniciais, e, nesse quesito, 

tanto To quanto E são mais decorativos do que T/F, nos quais as iniciais 

são iluminadas, mas não ornadas.

Parkinson (2000a) conclui o seu importante estudo sobre o layout de 

To, ponderando que os elementos decorativos desse manuscrito podem ser 

tomados como uma confirmação inicial da suposição de que To é um manus-

crito “de qualidade” – e não uma cópia feita em condições desfavoráveis –, 

devendo ser considerado um “manuscrito nobre ou real”.

T, o códice escorialense de cota MS T.I.1, é conhecido como códice rico, 

dada a riqueza do material com que foi feito, o cuidado e o capricho de suas 

notações musicais e das letras das cantigas e a riqueza e beleza das suas 

miniaturas. Torres (1987, p.119) o caracteriza como “a joia da miniatura 

europeia do século XIII”. Segundo Parkinson (2000b, p.245), recentemen-

te, o rótulo códice rico tem sido estendido também a F, considerado a sua 

continuação, o seu “segundo volume”. Ambos estão registrados em letra 

gótica francesa, típica do final do século XIII (Aita, 1922, p.11; García 

Cuadrado, 1993, p.40, para F).

T e F não correspondem em dimensões: as folhas de T medem 

485 mm × 326 mm, ao passo que as de F, 456 mm × 326 mm (Aita, 1922, 

p.14);34 porém, desde o princípio, notou-se que as folhas de F foram cor-

tadas posteriormente, já que a falta da numeração inferior das páginas dá 

indício disso (Aita, 1922, p.10). Apesar das diferenças nas dimensões, 

ambos utilizam a mesma área de texto (335 mm × 217 mm, segundo Par-

kinson, 2000b, p.246) – o que confirma, entre outras características, o cará-

ter “gêmeo” dos dois códices.

Em ambos os códices, a disposição dos textos e da notação musical das 

cantigas pode ser dividida nas mesmas partes em que aparecem em To e E: 

rubrica, pautas com a música e a letra de pelo menos o primeiro refrão e a 

primeira estrofe, e o restante do texto da cantiga (Parkinson, 2000b, p.247). 

A diferença de T/F com relação a E/To está, no entanto, na adoção de um 

layout muito mais complicado, que vislumbra a presença de miniaturas 

 34 García Cuadrado (1993, p.34), que elabora um extenso trabalho sobre F, fornece as seguintes 

medidas para as folhas desse códice: 445 mm de alto por 310 mm de ancho.
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como parte integrante de cada cantiga – o que não acontecia em E/To, em 

que os textos/músicas das cantigas se seguem uns aos outros, sem troca de 

página nem espaços demarcatórios intermediários.

O profundo e cuidadoso trabalho de Parkinson (2000b, p.245-6) sobre o 

layout dos códices ricos dá conta da apresentação do complicado esquema de 

mise en page que aproxima T e F, distanciando-os de E e To:

(a) com relação à ilustração:

Cada cantiga é seguida de uma página inteira de miniaturas; as can-

tigas terminadas em 5 (as “quintas”, na terminologia de Parkinson) 

possuem duas páginas de miniaturas cada, uma no verso da página 

em que a cantiga está anotada e outra no recto adjacente. O conjunto 

de cantigas que vai das “sextas” (cantigas terminadas em 6) até a 

“quinta” seguinte constitui um “quintfold” – unidade sobre a qual se 

constrói o layout de T e F (Parkinson, 2000b, p.259); o que diferen-

cia o layout dos códices ricos do de E, baseado no conjunto de dez can-

tigas que vai das “primeiras” até as “décimas” (= cantigas de loor).

(b) com relação à integridade:

A rubrica, o texto, a música e as miniaturas de uma mesma cantiga 

se restringem a um conjunto de páginas determinado e nunca há 

mais de uma cantiga anotada em cada página (ao contrário do que 

acontece em E/To). 

(c) quanto ao preenchimento das páginas:

O espaço disponível é utilizado o mais completamente possível.

(d) quanto às dimensões das páginas:

Embora as dimensões dos dois códices ricos seja um pouco diferente 

(como visto anteriormente), o espaço útil é o mesmo. Parkinson 

(2000b, p.246) chama atenção para o fato de que as prosificações 

em Castelhano dos milagres das cantigas 2-25 em T são geralmente 

acreditadas como acréscimos posteriores.

(e) quanto à quantidade de linhas por página:

Em T e F, as páginas normalmente têm 44 linhas de texto. E nor-

malmente tem 40 e To flutua entre 27 e 29.

(f) distribuição da notação musical:

As pautas musicais normalmente ocupam um espaço de 3 linhas.

Baseado nas características de layout explicitadas anteriormente, Parkin-

son (2000b, p.261) chega a uma importante conclusão quanto à confecção 
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de T e F, diretamente derivada da adoção desse “modo de fazer”: dada a re-

ordenação das cantigas de To em T (Parkinson, 1988), visando à escolha das 

“quintas”, essas tinham que ser posicionadas antes de qualquer outra no 

conjunto de dez; por esse motivo, os números das cantigas tinham que ser 

assinalados posteriormente – o que pode ter levado a algumas “incorreções”.

Figura 1.8. T10 (CSM10).

Códice Escorial rico (microfilme cedido pela Biblioteca Real Monasterio de San Lorenzo, El 

Escorial, MS T.I.1), fólio 9v.
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Segundo Parkinson (2000b, p.267), a diferença mais marcante entre os 

dois códices é o fato de F ser menos generoso no espaçamento do que T, o 

qual tende a colocar mais estrofes sob a notação musical, o que faz que a no-

tação musical ocupe mais espaço do que a música, ao reservar um número 

maior de páginas a cantigas mais longas e ao usar formas mais generosas de 

estrofes, em oposição às formas mais “econômicas” de F. Por isso, ao con-

trário de F, T apresenta alguns problemas de “excesso” de espaço: algumas 

cantigas contêm linhas em branco e algumas outras repetem o refrão com-

pleto para “absorver” linhas não usadas (Parkinson, 2000b, p.269).

Figura 1.9. Miniaturas da CSM183, em T183.

Códice Escorial rico (Biblioteca Real Monasterio de San Lorenzo, El Escorial, MS T.I.1). 

Reprodução de um cartão-postal adquirido no Museu de Faro, Portugal.
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Apesar dessas pequenas diferenças, que poderiam ser erroneamente 

interpretadas como contraevidência à concepção de T e F como códices-

-irmãos, Parkinson (2000b, p.269) considera que esses não são casos de 

adoção de diferentes layouts, mas resultado da falta de espaço em F, que 

forçou o organizador a “relaxar” um pouco os seus parâmetros, o que suge-

re que T e F estariam sendo produzidos ao mesmo tempo, e que o “pânico” 

que deixou F tão “bagunçado” começou enquanto as últimas cantigas de T 

ainda estavam sendo copiadas.

Figura 1.10. Cantiga F88 (CSM228).

Códice de Florença (microfilme cedido pela Biblioteca Nazionale Centrale, Banco Rari, 20), 

fólio 112v.
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Aita (1922, p.11), ao descrever F,35 nos transmite a ideia da riqueza e da 

beleza dos códices ricos:

No alto da pagina ha uma rubríca com o titulo da cantiga, que lhe explica o 

teôr.

Cada cantiga começa sempre com o estribilho escripto por inteiro debaixo 

da pauta destinada ás notas musicaes, que não foram escriptas, e é ordinaria-

mente assignalado por um ou dois versos depois de cada estrophe. Titulo e 

estribilho são sempre escriptos em tinta vermelha, as estrophes com tinta preta, 

e as iniciaes, alternativamente, em vermelho com frisos azues e em azul com 

frisos vermelhos.

A maiuscula inicial do estribilho, no principio de cada cantiga é finamente 

miniaturada a côres diversas, com figura de animaes, muitas vezes passaros 

estranhos, de cabeça humana, e plantas estilizadas, taes como se encontram nos 

manuscriptos francêses e italianos da epoca.

A parte superior da primeira folha r. é occupada por uma miniatura dividida 

em duas scenas, a qual representa o piedoso monarcha no acto de exhortar os 

fiéis ao culto da Virgem.

A cada cantiga se seguem uma ou duas paginas delicadamente miniaturadas, 

divididas em seis quadrinhos que lhe illustram o teôr com clareza e minucia.

Um friso de motivos geometricos, pintado a côres vivas, tendo nos angulos 

as armas de Léon e de Castella (isto é, o leão negro em campo branco e o castello 

doirado em campo vermelho), encerra os seis quadrinhos, separados vertical-

mente pelo mesmo friso. Em cima de cada quadrinho ha um espaço destinado 

ás legendas (muitas vezes ausentes) que lhe esclarecem o assumpto.

O outro códice escorialense, E, cota MS B.I.2, conhecido como códice 

dos músicos, é o mais completo dos quatro. É considerado por Anglés (1964) 

o códice princeps das cantigas religiosas de Afonso X. Contém todas as 

CSM conhecidas, excetuando-se apenas dez, que aparecem exclusivamente 

em To (cf. Torres, 1987, p.120). A ordem das primeiras duas centenas de 

cantigas de E corresponde à de T, com algumas exceções. Mas as duzentas 

últimas seguem uma ordem bastante diferente da de F.

 35 García Cuadrado (1993, p.49-57) faz um estudo do esquema geral das miniaturas de F e de 

sua filiação estilística.
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Mettmann (1986, p.27) informa que o códice escorialense tem seis folhas 

de guarda, 361 de pergaminho avitelado e restos de outras três, provavel-

mente em branco, que foram cortadas ao fim do manuscrito. A altura de cada 

folha é de 402 milímetros, com largura de 274. O texto, escrito em duas colu-

nas de 40 linhas cada uma, em letra francesa de códices do século XIII, mede 

303 mm ou 309 mm por 198 mm, e a largura das colunas é de 92 milímetros.

Figura 1.11. Cantiga CSM 10.

Códice dos músicos (Escorial), E10, fólio 39v.

(Reproduzido de Anglés, 1964, 39v).

Logo após o primeiro fólio, que contém o selo da Biblioteca Escorialense, 

há, no segundo, uma epígrafe de letras góticas maiúsculas, alternadamente 

azuis e vermelhas, que traz a inscrição: Prólogo das cantigas das cinco festas 

de Sca Maria Primeyra (Mettmann, 1986, p.27). Abaixo da epígrafe, inicia-

-se a transcrição das cantigas de festas, antes mesmo do índice, que só se 

inicia no fólio 13, e que vai até o fólio 26. Os fólios 27 e 28 estão em branco. 

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   72Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   72 22/01/2016   16:41:0222/01/2016   16:41:02



A MÚSICA DA FALA DOS TROVADORES  73

A transcrição do refrão inicial e da primeira estrofe das cantigas é acom-

panhada da notação musical. As demais estrofes e a indicação da repetição 

do refrão vêm a seguir. As letras capitais alternam-se entre azuis com ador-

nos vermelhos e vermelhas com adornos azuis.

Na parte superior do fólio 29 está a famosa miniatura do Rei Afonso X, 

rodeado de seus jograis, poetas e músicos. 

Figura 1.12. Miniatura de abertura.

Códice dos músicos (Escorial), fólio 29r.

Reproduzido de Álvarez (1987, lâmina I).

O códice E apresenta um layout baseado em uma estrutura de dez canti-

gas, estabelecido a partir do realce das cantigas de louvor, correspondentes 

às “décimas” – diferente da de T/F, estabelecida a partir das “quintas” 

(Parkinson, 2000b, p.259). Esse “realce” das cantigas de louvor é dado pela 

presença de uma miniatura, encabeçando cada uma dessas cantigas, ou seja, 

de dez em dez. 

A partir do conteúdo da miniatura inicial e das miniaturas que encabe-

çam as cantigas de louvor em E, e sobre o fascínio que têm exercido desde 

sempre sobre músicos e amantes da música, Torres (1987, p.119-20) afirma 

que os instrumentos mostram impressionantes detalhes de realismo, mas 

não guardam uma relação particular com as cantigas cujo texto acompa-

nham, nem há evidências de que indicam algum tipo de “instrumentali-

zação” adequado a cantigas específicas. Por outro lado, parecem construir 

uma espécie de catálogo totalizador dos instrumentos da época.
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Figura 1.13. Miniaturas. Cantigas CSM250 e CSM 10.

Códice dos músicos (Escorial), E250, fólio 227r, e E10, fólio 39v.

Reproduzido de Álvarez (1987, lâminas V e I).

Segundo Ferreira (1994, p.66), E é linguisticamente menos confiável 

do que os outros manuscritos, principalmente por causa da divisão errônea 

de palavras galego-portuguesas e pela presença de um grande número de 

formas que denotam uma forte influência castelhana.
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