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Herança musical de Sefarad  

Daniel Spitalnik 

1. Introdução 

Este trabalho procura destacar de maneira sucinta alguns pontos da 
imensa tradição musical sefaradi. Procurou-se abordar os aspectos laico e 
religioso, duas questões que perpassam por essa tradição musical ao longo 
de sua história. Almejou-se ver a música religiosa e a não religiosa como, 
eventualmente, se entrelaçam. Da mesma forma, a criatividade poética e 
musical com enfoque religioso, por exemplo no caso dos piyyutim e nas 
composições do círculo místico de Sfat. No que tange à música laica 
apresenta-se a imensa herança musical do cancioneiro sefaradi judeu-
espanhol. 

2. Cultura sefaradi 

Em uma forma restringida, sefarad seria judeu da Espanha. Os 
judeus, após a expulsão da Península Ibérica em 1492, espalharam-se de 
Marrocos até a Grécia. Nesses lugares de assentamento ocorreu quase que 
um processo de colonização sefaradi, na medida que essa cultura foi 
assimilada pelos habitantes judeus desses lugares, em diferente escala, em 
cada lugar. 

Na Idade Média, um dos grandes centros rabínicos estava localizado 
na Espanha. Nessa perspectiva, mesmo que os judeus sefaradim não hajam 
emigrado para alguns países, tais como a Pérsia e o Iraque, os livros de 
sefarad foram adotados e nesse sentido esses países absorveram essa 
cultura.1 

3. Música e religião 

3.1 Maimônides 

                                                 
1 O ladino é a língua associada à cultura sefaradi. O ladino provém da tradução dos textos 
hebraicos sagrados para o espanhol. (SERROUSI, 2002, p.1). 
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Maimônides (1136-1204) foi um dos grandes mestres da cultura 
sefaradi e desenvolveu o conceito da música como cura para a alma. Ele, 
que era médico além de filósofo e sábio da Bíblia, trabalhou o conceito de 
uma mente saudável num corpo saudável, observando que o bem-estar 
físico de uma pessoa dependeria do seu bem-estar mental e vice-versa. 

Em seus tratados sobre saúde, algumas das primeiras descrições de 
medicina psicossomática, o pensador apontava que seria uma obrigação do 
homem direcionar a sua alma no intuito de obter o conhecimento divino. 
Nesse sentido, alguém que sofresse por exemplo de melancolia, poderia se 
livrar dela ouvindo e cantando música pois isso poderia dissipar esse clima 
de tristeza. A alma seria acariciada pela música agradável. Dessa maneira, a 
saúde poderia ser restaurada e a obtenção da real sabedoria poderia ser 
desenvolvida pelo homem através do conhecimento de D’us. 

3.2 Idade de ouro – Piyyutim 

Um dos períodos artísticos mais importantes na cultura sefaradi foi o 
período conhecido como a idade de ouro que se estendeu do século X ao 
século XII. Nessa época, poesias litúrgicas de alta qualidade artística 
conhecidas como piyyutim foram escritas. Essas poesias litúrgicas eram às 
vezes cantadas com melodias de outras poesias judaicas. 

Os piyyutim seriam essencialmente composições líricas que 
procuravam embelezar as preces obrigatórias do serviço religioso ou 
qualquer outra cerimônia religiosa, comunal ou privada. Essas poesias 
influenciaram por sua vez a música litúrgica judaica. O musicólogo Amnon 
Shiloah (1992:129) mostra que surgia uma nova contextualização musical 
para o canto religioso. Ao contrário das rezas simples anteriores, agora 
havia uma poesia ritmada que proporcionava novas possibilidades de 
inspiração musical.2 

Alguns dos grandes poetas desse período foram Salomón Ibn 
Gabirol, Samuel Hanagid, Yehuda Halevy, Abraham e Moisés Ibn Ezra. 

                                                 
2 Num sentido amplo, os piyyutim seriam a totalidade das composições líricas nos vários 
gêneros da liturgia poética hebraica desde os primeiros séculos da era comum (Enciclopédia 
Judaica, Jerusalém: Keter Publishing House Ltd., 1971, vol 2, p.573). 
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3.3 Movimento cabalista de Sfat 

No movimento cabalista que se instalou na cidade de Sfat, no norte 
de Israel, no século XVI, uma expressão artística obteve um grande 
destaque: a música. Os cabalistas, sob a liderança de Isaac Luria tinham o 
hábito de sair pelos campos de Sfat cantando e dançando para receber o 
Shabat na sexta-feira à tarde. Nesse processo de vivenciar a experiência 
divina, várias poesias com temas sagrados foram compostas para serem 
cantadas. Cantos para a chegada do Shabat, cantos para acompanhamentos 
das preces e cantos para as refeições festivas. A música seria indispensável 
nesse momento de entrega, de alegria e de vivência da experiência sagrada. 

Um dos grandes poetas e compositores dessa época foi Israel Najara 
(1550-1625) que compôs inúmeras canções tais como, a canção de Shabat, 
Yah Ribbon Olam. O mestre também musicalizava as suas composições 
com melodias de músicas não necessariamente judaicas tais como, melodias 
de músicas turcas, árabes, gregas e espanholas. 

Uma composição dessa época, intitulada Lecha Dodi, se destacou. 
Ela possui inúmeras musicalizações e pode ser ouvida em praticamente 
todas as comunidades judaicas atualmente. Ela foi composta por Salomão 
Alkabetz (1505-1580) e é cantada na sexta-feira à noite durante a reza de 
Cabalat Shabat. 

Vemos tanto no caso dos piyyutim com nas obras dos poetas de Sfat 
uma liberdade em usar e transportar melodias de poesias e músicas já 
compostas. Em Idlesohn (1932:45) vemos que a possibilidade de compor 
poesias livremente fez com que houvesse, em pouco tempo, mais poesias e 
textos reconhecidos como judaicos do que melodias reconhecidas como 
judaicas na tradição religiosa. Nesse sentido, melodias de determinadas 
rezas passaram para outras rezas. 

O musicólogo Edwin Seroussi (1997:9) aponta que esse uso livre da 
melodia é chamado de contrafacta. Esse processo ocorre quando uma 
melodia de uma música é transportada e utilizada para melodizar um outro 
texto. Como expõe o musicólogo, a retirada de uma melodia de uma reza 
para outra reza exemplificaria uma particular abordagem do que seria o som 
na liturgia judaica. Ou seja, a melodia nesse caso seria uma entidade 
autônoma. 
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4. Cancioneiro judeu-espanhol 

4.1 Introdução 

O cancioneiro sefaradi judeu-espanhol é um dos repertórios musicais 
judaicos mais extensos, importantes e populares. Esse cancioneiro traz um 
dos aspectos mais hispânicos da cultura sefaradi, possuindo também a 
influência de quinhentos anos fora da Espanha. O repertório foi transmitido 
oralmente e contém dois componentes básicos – texto e música – e pode ser 
subdividido de uma maneira abrangente nos seguintes gêneros: romances, 
endechas, canticas e coplas. 

4.2 Romances 

Os romances foram transmitidos oralmente por todos os povos da 
Espanha e os judeus sefaradim conservaram vários desses romances. 

O romance é uma canção narrativa. Ele se origina em fontes 
populares e tradicionais e gira em torno de uma cena, situação dramática ou 
lenda, em geral derivada de épicos medievais, histórias de cavaleiros e 
batalhas, e esposas fiéis e infiéis. Os temas dos romances incluem canções 
épicas sobre os reis da Espanha, canções sobre a mitologia grega e romana, 
temas bíblicos e guerras cristãs e árabes. O uso de romances como cantigas 
de ninar era muito comum e eles eram praticados como canções solos pelas 
mulheres nos seus afazeres domésticos3. 

Vemos que nos romances o texto é composto de vários versos quase 
sempre de 16 sílabas, de 8 em 8. É uma poesia estruturada e sua forma 
musical é estrófica, onde uma estrofe é composta de quatro frases e 
acomoda dois versos, como podemos ver no seguinte exemplo: 

Una Tarde de Verano 

 

Una tarde de verano, pasí por la morería 

y vi una mora lavando, al pié de una fuente fria. 

                                                 
3 WEICH-SHAHAK, 1989, p.12 
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Yo la dije mora linda, yo la dije mora bella 

– deja beber mis caballos, destas águas cristalinas. 

 

No soy mora el caballero, que soy de España nascida  

me cautivaron los moros, dia de Páscua Florida. 

 

Si quieres venir conmigo, a España te llevaría 

– ¿y la ropa el caballero, donde yo la dejaría? 

 

– Lo que es de seda y lana, en mis cabellos se iría 

y lo que no sirva nada, por el rio tornaría. 

 

Al llegar por estos campos, la niña llora y sospira 

– ¿por que lloras niña linda, por que lloras bella niña? 

 

– Lloro por que en estos campos, mi padre a cazar venía  

con mi hermanito Alejandro, y toda su companía. 

 

– Abrid puertas y ventanas, balcones y galerías  

que por traer a una esposa, os traigo una hermana mía. 

4.3 Coplas 

As coplas são um gênero autóctone sefaradi. As coplas tiveram uma 
transmissão escrita no que se refere ao texto e uma transmissão oral no caso 
das melodias. Vemos várias coplas de festividades como Coplas de Purim e 
Pessach e é comum encontrarmos coplas que terminam como muitos 
salmos com a frase “Hodu Lashem Ki Tov...”. 
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4.4 Endechas 

As endechas são similares aos romances, porém a diferença reside no 
fato que as endechas são cantadas em contextos de luto. 

4.5 Canticas 

As canticas diferem dos romances porque os textos não são 
narrativos e usam uma linguagem coloquial. O uso do refrão é também uma 
característica estrutural das canticas.4 

4.6 Características do repertório 

Em dois estudos sobre o cancioneiro sefaradi vemos considerações 
importantes sobre esse repertório. 

Encontramos no livro Judeo-Spanish Morrocan Songs For the Life 
Cycle de Susana Weich-Shahak músicas relacionadas aos quatro eventos 
principais do ciclo da vida judaico que são tratados pelo cancioneiro 
sefaradi: circuncisão/fadas, bar e bat mitzvah, casamento e enterro 
correspondendo a nascimento, iniciação, casamento e morte. Canções de 
galante são chamados coplas de matesa e canções de casamento são 
cantares de novia ou cantares de boda – a maioria das canções desse 
repertório. 

Nessa publicação há um levantamento e estudo sobre 
aproximadamente trinta canções desse repertório, e a seguir apresenta-se 
uma música dessa pesquisa realizada em Israel.  

Eres chiquita y bonita (coplas de matesa) 

Eres chiquita y bonita 

y eres como yo te quiero, 

y eres campanita de oro 

en las manos de un platero. 

Cara de leche colada apetite de limón, 

                                                 
4 WEICH-SHAHAK, 1989, p.12-14. 
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ya sé que estás enfadada vengo a pedirte perdón. 

Tienes una cara tal 

y un mirar tan diferente  

en cada labio un coral 

y una perla en cada diente. 

 

De tu ventana a la mía  

me tirastes un limón  

el limón cayo en el suelo 

y el agro en mi corazón. 

 

Bendita la claridad 

que de tu ventana sale  

y dice ia vecindad: 

ia luna ya está en ia calle. 

 

La luna, para salir,  

le pide licencia al cielo  

y yo te lapido a ti, hermosísimo lucero 

 

La calle te regaré 

de confitura menuda,  

todos verán en la calle  

yo veré en tu bonitura. 

Numa outra pesquisa relativa a esse tema, Towards a Typology of the 
Judeo-Spanish F olksong: “Gerineldo” and the “Romance” Model (Tamar 
Alexander et alii) vemos algumas considerações importantes sobre o 
repertório judeu-espanhol. O texto aponta que para se ter uma compreensão 
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abrangente sobre a música judia-espanhola seria necessário compreender 
dois elementos: texto e música. 

No estudo sobre o romance de Gerineldo, pesquisa feita em Israel 
através de um estudo com diversos informantes sobre treze diferentes 
versões dessa canção, foram observadas algumas características. Existiriam 
cinco sequências no texto de Gerineldo: Solicitação – a princesa marca com 
Gerineldo um encontro. Encontro – a princesa abre a porta para Gerineldo. 
Descoberta – o rei descobre os amantes. Realização – a princesa vê que o 
Rei descobriu. Confrontação – o rei confronta Gerineldo e esse diz o seu 
juramento. 

As melodias de Gerineldo consistiriam da repetição de uma estrofe 
musical ao longo do texto. Haveria versões em tom maior, versões em tom 
menor, versões em menor-maior. A extensão das canções variaria de uma 
sexta maior até uma oitava. 

Características tipicamente judias-espanholas verificadas pelo estudo 
seriam o uso do fonema z, dz, no nome do principal personagem, Zerineldo, 
além da acentuação nas palavras. Também no que tange à morfologia, 
observou-se a supressão da letra d no final de alguns substantivos, como por 
exemplo, noveda, verda, eternida. 

Algumas das versões de Germe/do vieram acompanhadas de uma 
outra composição La boda estorbada e relatou-se que Gerineldo seria um 
romance também popular na Península Ibérica. Viu-se também que 
Gerineldo não seria uma canção apresentada em geral para uma audiência, e 
sim seria cantada por mulheres como uma cantiga de ninar ou nos seus 
afazeres domésticos. Viu-se através de Gerineldo que uma canção pode 
sobreviver sem uma audiência, dentro da esfera de um cantor folclórico no 
seu mundo interior e expressar os sentimentos e pensamentos do cantor 
sobre a canção. 

A seguir, uma versão desse romance: 

Gerineldo 

Quien tuviera tal fortuna para ganar lo perdido,  

Como tuvo Gerineldo mañanita de Domingo.  

Viéndole staba la reina desde su alto castillo  
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limpiando paños de seda para darle al rey vestido. 

– Gerineldo, Gerineldo, paje dei rey más querido, 

– ¡quién te me diera esta noche tres horas a mi servicio! 

– Como soy vuestro criado, sefiora burláis conmigo. 

– Yo no burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. 

– ¿A qué hora vendré , sefiora, a qué horas dare ai castillo? 

 – Y a eso de las doce y media cuando el rey está dormido. 

Y a esas horas son las doce, cuando canta el gallo primo.  

A eso de las once y media, Gerineldo esta vestido,  

a eso de las doce y media, Gerineldo dio al castillo,  

golpecitos dio a la puerta, la princesa lo ha sentido. 

– ¿Quién es ése o cual es ése que a mi puerta ha combatido? 

– Gerineldo, soy, señora, que vengo a lo prometido.  

– Malhaya tú, Gerineldo, y quien amor puso contigo,  

medianoche ya es pasada y tu no habías venido.  

Tiróle escalera de oro, por ella subió al castillo,  

Con zapatitos de seda para no hacer ruido. 

Entre besos y abrazos los dos quedaron dormidos.  

A eso de las dos y media el buen rey ha consentido,  

pidiera vestido de oro, nadie que le ha respondido.  

Viera la escalera puesta, por ella subió al castillo, 

Hallara a los dos echados como mujer y marido. 

– ¿Qué haré de mí, paisano, qué haré de mí, mezquino?  

Si matare a Gerineldo, mi reino estará perdido; 

Si matare a la princesa, viviré con su suspiro.  

Más vale que yo me calle y no lo diga a ninguno,  

como la que sufre y calla las faltas de su marido.  
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Quitó espada de su cinto y se la puso por testigo,  

con el frío del acero la princesa ha consentido. 

Levántate, Gerineldo, que los dos vamos perdidos,  

que ia espada de mi padre me la puso de testigo.  

Al bajar ias escaleras con el rey se ha consentido. 

– ¿Qué tienes tú, Gerineldo, que estás triste y amarillo?  

– Hé dormido en el jardín, que esta noche ha florecido,  

la fragancia de una rosa me ha trastornado el sentido. 

No mientas tú, Gerineldo, con la princesa has dormido;  

si anoche fuiste amigo, mañana esposo querido.  

(Perdón, perdón, señor rey) 

–Juramento, tengo hecho en la Virgen de mi estrella, 

moza que sea mi dama de no casarme con ella. 

5. Conclusão 

Observou-se através dos textos dos diversos autores que uma 
tipologia definitiva das formas poéticas e musicais do cancioneiro judaico 
sefaradi ainda não teria sido estabelecida. Termos designando formas 
literárias da poesia espanhola e termos usados por informantes seriam 
geralmente os utilizados a fim de definir os estilos.5 Vemos que a 
complexidade da música do cancioneiro sefaradi teria sido tratada pela 
musicologia muito recentemente e que o termo “cancioneiro sefaradi” 
incluiria todo o legado de canções populares em língua sefaradi sobre temas 
universais e de transmissão oral. Incluiriam-se no estilo gêneros de uma 
variadíssima procedência histórica e geográfica (Seroussi, 2002:13). 

Nenhum sistema ou tradição pode ser estudado com a ajuda de 
apenas um informante mesmo que admitida a sua excelência. Nenhuma 
variação, comportamento ou estilo individual poderia ser apreciado sem o 

                                                 
5 ALEXANDER ET ALIII, 1994, p.69. 
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conhecimento das regras compartilhadas por toda a comunidade. (Alvarez-
Pereyre, 1994:23) 

As composições da idade do ouro e dos cabalistas de Sfat, assim 
como a música do cancioneiro judeu-espanhol podem ser ouvidas 
atualmente. Aqui no Brasil, podemos ouvir cantos de Lecha Dodi em várias 
sinagogas. O fenômeno da contrafacta também é verificado. Vemos por 
exemplo, numa sinagoga sefaradi no Rio de Janeiro, a utilização de uma 
melodia de uma música sefaradi de origem muita antiga – El Rey Nimrod – 
sendo utilizada e transportada para musicalizar a poesia Lecha Dodi.6 

No início do século XXI, o legado musical sefaradi pôde ser ouvido 
no ambiente religioso e no não religioso. Vemos que poesias e músicas, 
algumas de muitos séculos atrás, são também atualmente gravadas e estão 
no mercado para serem consumidas. Em Bolz (1992:92) vemos que tudo 
aquilo que foi produzido esteticamente antes da configuração da arte pela 
forma da mercadoria não tinha a qualidade específica de arte autônoma, 
mas tinha o caráter de culto. É possível que nas orações na sinagoga essas 
músicas mantenham a sua configuração artística anterior na qual a obra de 
arte não era mercadoria. Porém, elas também se tornam mercadorias através 
das diversas gravações que colocam essas obras de arte no mercado e, nessa 
configuração, esse repertório musical e poético se insere na nossa 
sociedade. 

Daniel Spitalnik  
Músico, Economista 

Mestre em Comunicação e Cultura – Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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