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Resumo
No discurso das cantigas de amor e de amigo, e mesmo nas cantigas marianas galego-portuguesas,
produzidas entre os séculos XII e XIV na Península Ibérica, a imagem do jardim e seu variado
campo semântico resultam previsíveis, uma vez que o tópico do locus amoenus é comum nesse tipo
de poesia. Nas cantigas satíricas, no entanto, aquele espaço, onde plantas ornamentais ou nutritivas
vicejam em versos jocosos, críticos e obscenos, adquire sentidos que merecem atenção. A partir de
uma abordagem que leva em conta a tópica literária e a história social, este trabalho investiga as
menções ao jardim e suas implicações nas cantigas satíricas de Pero Gomez Barroso, Roi Gomez
de Briteiros e Estevam da Guarda, e procura demonstrar que a análise desses elementos desfaz, por
um lado, uma das expectativas que eventualmente se poderia ter de sua leitura: de que os aspectos
do locus amoenus amoroso passariam pelo tratamento da paródia, e aponta, por outro lado, que os
detalhes paisagísticos revelam em sua literalidade ou em seu nível documental, marcas cotidianas
voltadas para a habitação e a agricultura, mas funcionam, sobretudo, como imagens cujo significa-
do aflora de modo burlesco e obsceno.
Palavras chave: Literatura Medieval – Sátira galego-portuguesa – Jardim medieval – Vinhas me-
dievais – Mouros medievais.

Gardens, Vines andMoors in Galician-Portuguese Satire
Abstract
In Galician-Portuguese cantigas de amor, cantigas de amigo and cantigas de Santa Maria, produ-
ced in the 12th and 14th centuries, the image of garden and its semantic field are foreseeable,
since the locus amoenus is very common in this kind of poetry. In the satiric cantigas, however,
when ornamental or nutritious plants appear in burlesque, critical and obscene verses, that place
introduces meanings that require critical attention. Therefore, this work looks -from a literary
and socio-historical perspective- into references to the garden and its implications in the cantigas
de escárnio e maldizer by Pero Gomez Barroso, Roi Gomez de Briteiros and Estevam da Guarda,
which analysis demonstrates, by one side, that parody is not exactly the treatment troubadours
gave to those elements, and, by the other, that the landscapes details reveal not only documental
aspects ofhabitation and agriculture, but mostly images with burlesque and obscene meanings.
Key words: Medieval Literature – Galician-Portuguese Satire – Medieval Garden – Medieval
Vines – Medieval Moors.
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A quiet life has many rewards: not least of these
Is the joy that comes to him who devotes himself to the art
They knew at Paestum, and learns the ancient skill ofobscene
Priapus—the joy that comes ofdevoting himselfto a garden.

Walahfrid Strabo, Hortulus

para Viviane Cunha
1 .
Jardim, “terreno cercado em que se cultivam flores, ou árvores frutíferas
ou legumes, hortaliças e vegetais comestíveis” (Houaiss; Villar, 2001:
1675) , é palavra registrada em português no século XIII, derivada do
francês jardin, na Idade Média:

gart, jart; segundo Bloch-Warthurg “celui-ci représente le
francique gardo... Jardin, qui en est dér. et qui est attesté en
lat. médiéval dés le Xe s. (gardinium) , a probable été formé
en gallo-roman, peut-être d’abord comme adj. joint à hor-
tus (on a supposé un hortus gardinus ‘jardin entouré d’une
clôture, d’aprés le sens du gotique garda ‘clôture’)” (Ma-
chado, 1956/1959: vol. 1 , 1257).

Detalhando um pouco mais a etimologia do termo, Joan Corominas e José
Pascual (1997: vol. G-MA, 496) indicam que “Es galicismo profunda-
mente arraigado y ya frecuentísimo en los clásicos [...] . En la Edad Media,
como en latín, se empleaba en este sentido HUERTO [...] ”.

Tal espaço, lugar ou paisagem não poderia se reduzir à utilidade
dos homens, para alimentação e fitoterapia; amplia-se assim o jardim para
a instância do estético, do imaginário e, particularmente, do poético, esses
potentes cadinhos de símbolos, alegorias, e equívocos satíricos.

A noção de jardim ou de espaços ajardinados, essa paisagem em que
a natureza ganha contornos regulares e harmoniosos, úteis e ornamentais – e
lembra não raro o Paraíso tão desejado da humanidade –, é revelada no pres-
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tígio que tem, junto aos medievos, na medida em que várias obras apuram a
descrição desse espaço, seja como motivo literário, como nas novelas de cava-
laria e nas cantigas amorosas e religiosas, seja como alegorias filosóficas e pe-
dagógicas, como noHorto do esposo, tratado anônimo do final do século XIVe
início do XV.

Provavelmente por isso a cidade de Sevilha foi descrita como um
jardim por Afonso X em seu Setenario, ao fazer o “Elogio del Rey Fernan-
do”: “et aun frutas de muchas maneras e grana e yerba; e montes muchos e
buenos et vinnas de todas naturas. Otrossi es viciosa; porque los ffructos
nasçen e crecen mucho ayna e el tienpo es tenprado comunalmiente” (Al-
fonso X, 1945: 19-20) . As qualidades da terra são levantadas numa lauda-
tio que destaca não apenas suas qualidades de produção de alimentos e de
localização privilegiada de defesa para o reino de Castela, como também
de espaço bucólico e prazenteiro.

A imagem do jardim na literatura ocidental se vincula frequente-
mente a dois planos: o jardim dos homens, expresso na modalidade bucó-
lica e pastoril, cristalizado no topos do locus amoenus, e dos espíritos,
vinculado, sobretudo, ao topos dos espaços elísios ou edênicos. Desde os
versos sobre lugares amenos de Teócrito aos versos marianos de Afonso
X, passando pelos campos verdejantes dos poemas de Virgílio, dos goliar-
dos e dos trovadores, as sombras frescas contornadas por águas fluentes e
adornadas por florais e cantos de ave (Curtius, 1979: 204) compõem o
temário de uma imensa variedade de textos.

Em artigo sobre jardins nos livros de cavalaria espanhóis, María
Aguilar Perdomo (2010: 198) expõe dados e leituras importantes para a
compreensão da noção desse espaço no período medieval e renascentista:

El jardín, como paraíso en la tierra, implicaba la mate-
rialización de la nostalgia que sentían los hombres de la
Edad Media y, sobre todo, del Renacimiento, por una
Edad de Oro irrecuperable. Si el Edén se había perdido
y tampoco era ya posible situar en coordenadas geo-
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gráficas concretas el paraíso terrestre, no quedaba más
opción que intentar replicar en el jardín, así fuera arti-
ficialmente, ese oasis de felicidad y placer.

Contudo, e a despeito dessa implicação nostálgica, a autora percebe tam-
bém outra perspectiva na observação do jardim, sensual e erótica, depen-
dendo das ações festivas, teatrais, contemplativas, lúdicas ou amorosas
nele desenvolvidas. Isto considerado (Aguilar Perdomo, 2010: 198) ,

[...] no hay que olvidar que detrás de la configuración del
jardín hay toda una filosofía en tanto que este espacio es
un modelo de interacción entre el hombre y la naturaleza
y un lugar donde es posible pensar en las relaciones entre
arte, técnica y naturaleza [… ] . Pero también, como locus
amoenus, como locus conclusus, es decir como espacio ín-
timo y cerrado, los jardines caballerescos son espacios
que, por su disposición natural, regocijan los sentidos e
invitan al amor. Esta segunda caracterización del jardín es
la más propiamente medieval, en tanto que la primera,
por su carácter abierto, por la presencia de una decidida
intervención del hombre que hace del jardín una crea-
ción intelectual y estética, corresponde a una nueva idea:
la del Renacimiento y el Manierismo.

Uma noção mais sistemática desse espaço medieval é exposta em dois testemu-
nhos em latim de épocas bastante distintas: Hortulus, do poeta e teólogo alemão
Walahfried Strabo, do século IX, e o tratado Liberruralium commodorum, do jurista
bolonhês Pietro Crescenzi, escrito em 1305, mas publicado 166 anos depois1. É
deste livro que Aguilar Perdomo (2010: 200-201) recolhe um conceito mais obje-
tivo eminucioso de jardimmedieval, namedidaemque o tratadista
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distinguía las divisiones que podían ejecutarse en el re-
cinto amurallado y ordenaba el espacio en varias zonas o
compartimentos de cultivo a los que adjudicaba distin-
tos nombres: según Crescenzi, el jardín suele tener un
vergel que es el espacio dedicado a los árboles frutales,
arbustos y plantas ornamentales; también un huerto,
con una función utilitaria, destinado a la plantación de
legumbres y plantas medicinales; y, finalmente, un jar-
dín de flores, de carácter básicamente ornamental. Estos
compartimentos estaban limitados por paseos y, en el
medio, cubierto de prados y flores, solía situarse una su-
erte a veces resguardada con un pabellón o una pérgola.
Para Crescenzi, el trazado cuadrado o rectangular posi-
bilitaba la distribución espacial de los elementos que
componían el jardín medieval. De un lado estarían las
plantas medicinales o el herbario, y del otro, las flores,
casi siempre rosas. Más adelante, el vergel propiamente
dicho – conocido también como pomar –, con las plan-
taciones de árboles frutales, y, a su lado, más allá, el hu-
erto con las legumbres y las plantas medicinales. Al
fondo del jardín, según el esbozo propuesto por el Liber
ruralium commodorum, se encontraría el llamado viridia-
rium, que es el terreno dispuesto para la plantación de
árboles de hojas siempre verdes como laureles, cipreses
y pinos, que a su vez dan refugio a animales como cone-
jos, corsos [sic] y todo tipo de pájaros.

Apesar dos detalhes que derivam de testemunhos preciosos como o tratado
do século IX e a descrição do esboço do jurista do século XIV – o que nos
ajudaria a princípio a imaginar um horto da época –, Aguilar Perdomo afirma
ser ainda complexa a aproximação que podemos fazer da ideia medieval de
jardins, uma vez que esses espaços não sobreviveram ao tempo, e que, ade-
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mais, o que conhecemos atualmente são as representações idealizadas ex-
pressas emminiaturas, canções trovadorescas ou novelas de cavalaria.

No caso específico dos trovadores peninsulares, como se sabe, a
representação do jardim ou de paisagens ajardinadas pode ser observada nas
descrições de espaços de floridas avelaneiras, sob as quais dançam amorosa-
mente donzelas e amigas a espera do namorado, como na cantiga de amigo
de Airas Nunes, “– Por Deus, ai mha filha, fazed’ a bailada / ant’ o voss’ ami-
go de so a milgranada” (Cohen, 2003: 318) ou de João Zorro, “Bailemos
agora, por Deus, ai velidas, / so aquestas avelaneiras frolidas” (Cohen, 2003:
395). Eivadas de detalhes campestres, as cantigas de amigo constituem o
gênero por excelência em que certa ideia de jardim aparece: a do lugar apra-
zível, cuja carga semântica, mormente simbólica, tem sido objeto de estudos
de quantos se debruçam sobre elas, como Ria Lemaire (1987: 81-184) e Pi-
lar Lorenzo Gradín (1990: 195-270).

Do mesmo modo, as cantigas marianas o mencionam, descreven-
do-o, por meio das miniaturas e dos poemas, tanto no plano telúrico como
no espiritual. Das referências mais famosas, citamos o miragre 103, sobre o
episódio da “passarỹa”, cuja rubrica informa: “Como Santa Maria feze estar
o monge trezentos anos ao canto da passarỹa, porque lle pedia que lle mos-
trasse qual era o bem que avian os que eran em Paraiso” (Alfonso X, 1989:
vol. II, 16) . Nessa cantiga, o monge vai para um “vergel”: “mais aquel dia fez
que hũa font’ achou mui crara e mui fremosa, e cab’ ela s’ assentou”. Em se-
guida, ouve o canto do pássaro e sente os benefícios do Paraíso. Como se
percebe, o plano terreno do jardim, por meio do canto do pássaro, é trans-
posto para o plano espiritual, fundindo-se as duas dimensões do jardim no
Medievo, como observou Aguilar Perdomo.

No discurso dessas cantigas, o significado da imagem do jardim e
de paisagens afins resulta previsível: indício de sensualidade, erotismo ou de
espiritualidade. Nas cantigas satíricas, no entanto, esse espaço adquire
sentidos que merecem atenção; tendo isso em vista, relemos a edição de
Rodrigues Lapa, procurando levantar as cantigas em que aquela paisagem
fosse, de algum modo, mencionada. Isto feito, e a partir de uma aborda-
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gem que leva em conta a tópica literária e a história social, este trabalho
procura investigar as menções ao jardim encontradas, salvo melhor ras-
treamento2, apenas nas cantigas de escárnio e maldizer dos trovadores Pe-
ro Gomes Barroso, Estevam da Guarda e Roi Gomez de Briteiros, todos
de origem portuguesa.

2.
Em “Pero Lourenço comprastes” (CBN 1441; CV 1051) de Pero Gomes
Barroso3, o trovador deduz que Pero Lourenço negociou mal e arrepen-
deu-se de ter comprado casas. A razão disso é exposta no refrão: “que as
non catastes ben”. Por não ter reparado corretamente, ele adquiriu imó-
veis com “paredes” e “teito” em mal estado, e sem “orto”, “cortinha”, “pa-
aço” e “cozinha”. À falta de atenção só resta a Lourenço conformar-se,
seguindo o provérbio “a pagar é a farinha”, ou seja, arcar com as con-
seqüências da compra (Lapa, 1995: 248) .

Pero Lourenço comprastes
ũas casas, e mercastes
delas mal, pero catastes
ant’ as casas; e poren
par Deus, vós vos enganastes,
que as non catastes ben.

Pois vos non deron i orto,
por encerrado e morto

Paulo Roberto Sodré

2 - Motivados pela proposta de apresentar um trabalho no Colóquio O Jardim dos Poetas, a
convite da Profa. Dra. Viviane Cunha, do Centro de Estudos Portugueses da Faculdade de
Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, em novembro de 2010 – de que não
pudemos, ao fim, participar, por motivos pessoais –, procuramos identificar nas cantigas de
escárnio e maldizer, editadas porManuel Rodrigues Lapa e por Graça Videira Lopes, termos
que se referissem especificamente ao jardim.

3- Sobre esse trovador da fase régia (1240-1300), António Resende Oliveira (2001: 179)
afirma ter sido freqüentador da corte de Castela.
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vos tenh’ oj ’ eu; mais conorto
ei de vós, por ũa ren,
que se faz en vosso torto:
que as non catastes ben.

Se vós, come ome dereito,
as paredes e o teito
catássedes, gran proveito
vos ouvera, a meu sen;
vós sofred’ end’ o despeito,
que as non catastes ben.

Pois non vistes i cortinha,
nen paaço nen cozinha,
rependestes-vos asinha;
mais ora que prol vos ten?
a pagar é a farinha,
poi-las non catastes ben (Brea, 2011) .

Para Affonso Robl, seguindo a hipótese de Carolina Michaëlis de
Vasconcelos, Pero Lourenço seria o famoso jogral, agora “novo ri-
co”4, alvo de diversas cantigas e tenções. Rodrigues Lapa (1995:
248) e Graça Videira Lopes (2002: 421 ) apenas indicam a possibili-
dade, mas nada confirmam a respeito da identidade do visado de Pe-
ro Gomez Barroso. Seja como for, o espaço da casa e de seus
arredores é evocado para uma pilhéria, cujo sentido Lapa resume no
fato de que “o escarnecido não tinha efectivamente comprado ne-
nhuma casa, mas se gabava de o ter feito” (Lapa, 1 995: 248) . Por sua
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4 - No artigo “D. Pedro Gomes Barroso: trovador satírico”, Affonso Robl comenta a respeito da
cantiga: “Noutra ocasião, zomba amavelmente do impertinente e conhecido jogral
Lourenço, que, sendo novo rico, não tinha experiência em investimentos. Havia comprado
umas casas cujas paredes e teto estavam em péssimo estado e que não tinham nem cortinha
(quintal), nem paaço (sala), nem cozinha” (Robl, 1987: 257; grifos do autor).
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vez, Lopes não se arrisca em leituras, haja vista a falta de indicações
contextuais do negócio efetuado por Pero Lourenço.

A despeito disso, na cantiga, “orto” e “cortinha” são os termos
genéricos que remetem ao “paisagismo” da época. Por horto5 (“orto”) en-
tende-se, no contexto da sátira, o quintal; por “cortinha”, compreende-se
o “horto pegado à casa”, segundo o vocabulário de Rodrigues Lapa (1995:
312) . Para Joaquim Viterbo (1962: t. II, 139) , cortinha é, mais especifica-
mente, uma “belga [canteiro] de terra ou parte do campo, repartido em
courelas ou leiras mais compridas do que largas, mas divididas, sobre si,
com paredes, sebes ou tapumes”; além disso, “este era o nome que, no sé-
culo XII, algumas vezes se dava aos bens de raiz”. Carvalho da Silva (2007:
91) acrescenta ao termo a acepção de “terra lavrada”. Maria Rosa Ferreira
Marreiros (1996: vol. III, 403) , ao tratar dos tipos de propriedades medi-
evais, comenta sobre esses termos:

Um outro tipo de propriedade, que aparece por vezes
associado às diversas terras de um casal, era a almui-
nha. Trata-se de uma pequena horta destinada a cul-
turas que, pela sua delicadeza, requeriam maiores
cuidados da parte do rústico, ou de um horto, locali-
zados nas proximidades da habitação campesina, ou
das povoações a cujos frutos se destinavam. A este
mesmo tipo, ou tipos, de propriedade se aplicava um
outro termo, o de cortinhal.

Destaca-se no cantar a descrição da habitação, motivo a partir do qual se
expõe o caráter ou o comportamento negligente de Pero Lourenço. É de
notar o fato de o trovador expor não apenas o interior da casa (“paaço”
[ou sala] e “cozinha”, lugares centrais da casa medieval [Barthélemi;

Paulo Roberto Sodré

5 - Para Joan Corominas e José Pascual (1997: vol. G-MA, 496), “del lat. HORTUS ‘jardín’,
‘huerto’ 1o doc.: uerto, doc. de 1107. General en todas las épocas y común a todos los
romances salvo el rumano y el francés. Hasta muy tarde conserva la ac. latina ‘jardín’”.
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Contamine, 1991: vol. 2, 395-501] ) , mas (a ausência de) seu entorno: o
quintal em forma de “orto” e “cortinha”.

Ainda há pouca documentação sobre a casa medieval peninsular,
em geral inspirada na arquitetura romana e muçulmana (Marques, 1987:
63-86) . Em Portugal,

A habitação média, ou seja, a morada do burguês, do
pequeno proprietário rural, do cavaleiro-vilão, desco-
nhecêmo-la quase inteiramente. Com probabilidade
se aproximaria mais do estilo da ‘casa romana’, com
uma divisão única centrada na lareira, do que na for-
ma complexa do solar nobre ou do palácio real. Já
mesmo a residência do infanção, membro da pequena
nobreza dos primeiros séculos da monarquia, podia
incluir-se no tipo de casa de compartimentação sim-
ples (Marques, 1987: 75) .

Jorge Gaspar (1985: 144) , ao tratar da cidade medieval portuguesa, co-
menta que, no século XIII,

Durante os reinados de D. Afonso III (1248-1279) e
D. Dinis (1279-1325) os reis transaccionam em Lis-
boa, 168 tendas, 136 fracções de tendas, 68 casas, 16
fracções de casas e 8 terrenos; as tendas e fracções de
tendas concentram-se em duas freguesias (Madalena
e S. Nicolau) que correspondem à área central do ar-
rabalde da Baixa [...] . As construções eram geralmen-
te de um só piso, embora as de dois pisos (sótáo +
sobrado ou loja + sobrado) fossem aumentando
mormente na área comercial; segundo se pode con-
cluir de dois documentos de 1276 é provável que em
Lisboa já existissem casas de 3 pisos, em que o pri-
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meiro correspondia a tendas. A população de Lisboa
nos fins do século XIII seria de cerca de 10.000 habi-
tantes [...] . No conjunto do país no século XIII ape-
nas as principais ag1omerações, como Lisboa, Évora e
Santarém, tinham casas de 2 pisos.

Como nada se sabe sobre Lourenço, uma pista para conhecê-lo seria por
meio do tipo de casas que pretendeu adquirir. Entretanto, a cantiga é estru-
turada negativamente, isto é, os imóveis adquiridos não possuem “orto”,
“cortinha”, “paaço” e “cozinha”, e as “paredes” e o “teito” ou estão mal con-
servados ou inexistem; desse modo, podemos deduzir que ou nada foi ad-
quirido, como suspeita Rodrigues Lapa, ou a casa comprada era, ao
contrário da anunciada por Lourenço, mísera. O escárnio destacaria assim a
inaptidão ou a presunção do negociante. Curiosa e coincidentemente, nos
dois casos, se estiver correta a dedução de Affonso Robl sobre a identidade
de Pero Lourenço, este seria, além de trovador “incompetente” e petulante –
por pleitear sua ascensão de jogral para trovador –, como atestam burlesca-
mente as cantigas a seu respeito6, seria também ummaumercador.

Nessa cantiga, como se percebe, a referência ao jardim restringe-se
ao nível da composição arquitetônica, não implicando descrição de vegetais,
cujo significado ambíguo pudesse nos remeter à compreensão de uma tópi-
ca paisagística natural em metáfora burlesca ou obscena. O mesmo não
ocorre nas cantigas de Briteiros e Guarda, que passaremos a examinar.

3 .
As duas cantigas a seguir têm em comum o alvo mouro da sátira, Álvar
Rodríguez e Joan Fernández. Segundo o índice onomástico de Graça Vi-
deira Lopes (2002: 615 e ss) , aquele atua em seis cantigas – cinco de Es-
tevão da Guarda e uma do Conde D. Pedro –; este aparece em sete – uma

Paulo Roberto Sodré

6 - Conferir, por exemplo, as cantigas de João Garcia de Guilhade, Pedro Amigo de Sevilha,
Rodrigu’ Eanes (de Álvares, de Vasconcelos ou Redondo [Lopes, 2002: 287] ) , Pero
Garcia Burgalês e outros (Lopes, 1994: 327 ss.) .
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de Afonso Eanes do Coton, duas de João Soares Coelho, duas de Martim
Soares e duas (sendo uma de estrofe única) de Rui Gomes de Briteiros7.
De alguma maneira, constitui cada um deles um ciclo satírico individual,
como o de Fernan Díaz, de Lourenço ou de Maria Perez.

Na cantiga “Joham Fernandiz quer ir guerreyar” (CBN 1543) ,
Roi Gomez de Briteiros glosa o tema da viticultura, a que acrescenta o da
guerra e o da vingança: tendo seus “inimigos” cortado seu vinhedo uma
vez, pretende vingar-se, não cortando-lhes as vinhas, mas queimando-as.

Joham Fernandiz quer ir guerreyar,
e non quer vinhas alheas talhar,
mays quer queymar, ca lhi foron queimar,
en sa natura, ja unha vegada;
e non quer vinhas alheas talhar,
pero ten a mays da sua talhada.

Per tod' outra guerra os quer coitar,
e non quer vinhas alheas talhar,
mays quer-lhe-la malhada8 esnarigar,
pola sua que traj ' esnarigada:
e non quer vinhas alheas talhar,
pero ten a mays da sua talhada (Brea, 2011) .

Os termos usados por Briteiros revelam seu conhecimento de um dos
cultivos mais relevantes da Idade Média, em geral, e de Portugal, em
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7 - Trovador português que “ascendeu à alta nobreza na sequência do apoio prestado a D.
Afonso III” (Oliveira, 2001: 195).

8- O termo malhada (“agredida, espancada” [Lopes, 2002: 357] ; “manchado, com malha ou
mágoa” [Magne, 1944: 246] ; espancado, castigado [Silva, 2007: p. 181] ; Lapa não o registra em
seu vocabulário) parece não fazer tanto sentido como malada, expresso no manuscrito CBN e
adotado por Lapa e Lopes em suas edições, e por Nodar Manso, em sua análise. Segundo
Lopes, malada “designaria uma dada casta de videiras; mas designava também uma criada de
origem árabe (Lopes, 2002: 441). Uma vez que o substantivo parece funcionar como
sinédoque domembro virilmouro, acatamos a lição malada, comentando-amais adiante.
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particular: o da vinha, já no tempo de D. Afonso III, “fortemente im-
plantada nas terras do Norte e Centro de Portugal, surgindo na paisa-
gem rural em manchas mais ou menos compactas, ou em cepas altas,
enroladas nas árvores, dispostas nos limites das propriedades” (Mar-
reiros, 1996: 412) . Sua importância se verifica nos documentos coe-
vos, em que isenção de impostos era garantida pelo rei, de modo a
estimular sua produção:

Numa época em que se procurava incrementar por toda
parte a cultura da vinha com vista ao consumo e à co-
mercialização do vinho, a política dos governantes não
podia ficar indiferente a este fenômeno. Assim, vemos
D. Afonso III e D. Dinis, em vários contratos de explo-
ração agrícola que firmaram com particulares, tomarem
algumas medidas tendentes ao incremento desta cultu-
ra, que iam desde a isenção do pagamento de quaisquer
direitos à Coroa nos primeiros quatro a seis anos a se-
guir à data do plantio de vinhas novas até à fixação de
um foro mais reduzido para a produção dos primeiros
cinco anos (Marreiros, 1996: 412) .

O uso frequentemente ambíguo dos termos na sátira, como se sabe, em
particular daqueles próprios de certas atividades medievais, como a viti-
cultura, acaba por dificultar a leitura dos textos. O sentido de alguns ver-
sos, aliás, em especial, os do refrão de Briteiros, escapou a Rodrigues Lapa
(1995: 258) e a Graça Lopes (2002: 441) . Francisco Nodar Manso
(1990: 110; itálicos no original) avançou, porém, a leitura, propondo que

En primer lugar, en el escarnio se insiste en que Joán Fer-
nández tiene la “vinha talhada”, la “natura queimada”; es-
to es, está castrado. En segundo lugar, Joán Fernández
desea vengarse de aquellos que le amputaron el pene.

Paulo Roberto Sodré



208

Joán Fernández, en logar de vengarse “talhando vinhas
alheas”, esto es, cercenando carajos, desea limpiar el ho-
nor “esnarigando”, ejecutando uniones fálico-anales con
su “malada esnarigada”. Malada significa “miembro viril”
y esnarigar “cortar la nariz”; nariz fue uno de los vocablos
más comúnmente empleados en la Edad Media para de-
signar “pene”. Como se ve, es el “guerreiar” de Joán Fer-
nández de índole homosexual [...] .

Nodar Manso interpreta os versos, ao que tudo indica, de modo certeiro.
Aproveitando os verbos “talhar” (em dobre) , “queimar” e “esnarigar” (em
mordobre) , propícios a princípio ao campo semântico da viticultura, o
trovador de Briteiros brinca com a ambigüidade dos termos, somando a
estes o também equívoco “guerreyar” por “fornicar” (Arias Freixedo,
1993: 190) . Circuncidado, Joan Fernández pretende combater aqueles que
o “marcaram” como islamita, não circuncidando os “inimigos”, mas quei-
mando sua “natura”, o membro viril.

Nesse passo, há um jogo entre talhar a vinha e queimá-la, inicial-
mente sinônimos do ato de circuncidar. Detalhando ou explicitando a lei-
tura em chave obscena, proposta por Nodar Manso, e considerando a
lição de Rodrigues Lapa – de que o verso “mais quer-lhe-la malada esnari-
gar” deve ser lido como referência aos inimigos (“quer-lhes a” [Lapa,
1995: 258] ) –, tudo indica que o talhar estaria ligado à ideia mesma de
Fernández circuncidar “os [que] quer coitar”, pois eles “ca lhi foron quei-
mar, en sa natura, ja unha vegada”. Os inimigos, agora que o “viticultor” se
tornou cristão9, seriam os próprios mouros, mas a vingança seria talvez a
de queimar-lhes a “malada esnarigada”, isto é, o membro circuncidado
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9 - As cantigas retratam essa figura como anaçado ou mouro cristianizado (Lopes, 2002: 240 e
441), como a de Afonso Eanes do Coton, “Amim dam preç’, e nom é desaguisado”, e as de
João Soares Coelho, “Joam Fernándiz, mentr’ eu vosc’houver” e “Joam Fernández, o
mund’ é torvado”. Benjamin Liu (2004: 106) trata desse assunto no capítulo “Affined to
Love the Moor: Sexual Misalliance and Cultural Mixing”.
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deles, queimando-o na penetração que eles lhe fizerem (causando-lhes ar-
dor) . A vingança, segundo o jogo equívoco do trovador, em vez de revelar
o cristianismo de Fernández, ao contrário, reforçaria sua etnia moura:
além de circuncidado, ele seria sodomita10, por deixar-se penetrar. Como
se sabe, a prática da sodomia é comumente imputada aos muçulmanos no
período medieval, como expõe Marta Madero (1992: 127) : “La lujuria y
la homosexualidad son condenadas de forma general, estén o no vincula-
das a una identidad específica, pero en la ortodoxia de las representaciones
la homosexualidad está vinculada al Islam”. Desse modo, Briteiros jogaria
com dois aspectos da cultura islâmica na cantiga: a circuncisão e a sodo-
mia, metaforizando-as em paisagem e cultivo de vides.

Por sua parte, em “Dũa gran vinha que ten en Valada” (CBN
1300; CV 905) de Estevam da Guarda, o trovador da corte de Dom Dinis
desenvolve o mesmo tema da viticultura – no entanto, esmiuçando-a mais
do que Briteiros – e explica o malogro da vinha de Álvar Rodríguez, devi-
do a uma poda mal feita.

Dũa gran vinha que ten en Valada
Álvar Rodríguiz non pod’ aver prol,
vedes por que: ca el non cura sol
de a querer per seu tempo cavar;

Paulo Roberto Sodré

10 - Como apontamos em outro trabalho (Sodré, 2009: 202-203), “Passagens no Alcorão e
lendas a respeito de Maomé talvez expliquem, em parte, as possíveis razões de a sodomia
ser considerada pelos cristãos medievais como traço da cultura islâmica. Em alguns
versículos corânicos, diz-se que jovens rapazes servirão, no Paraíso, os crentes com taças de
bebida celestial deliciosa e inebriante: ‘Entre eles (os bem-aventurados) circularão
mancebos imortais/ com taças, jarros de bebidas refrescantes,/ que não os amodorrarão
nem os embriagarão’ ou ‘entre eles circularão mancebos imortais: quando os vires
imaginarás que são pérolas soltas’ (Alcorão, 2003: Parte 2, 162 e 198). Tal menção teria
dado azo a algum remoque na própria literatura árabe, como no tratado da disputa de
méritos entre efebos e donzelas, de Al-Jahiz, do século IX, em que duas vozes masculinas
(uma que prefere rapazes, a outra, moças) debatem suas respectivas preferências e se
defendem: o que prefere rapazes cita o trecho corânico, dizendo que o livro refere-se às
moças e aos rapazes, o que prova que estes, na visão divina, são superiores”.
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e a mais dela jaz por adubar,
pero que ten a mourisca podada.

El entende que a ten adubada,
pois lha podaron, e ten sen razon:
ca tan menguado ficou o torçom11

que a cepa non pode ben deitar,
ca en tal tempo a mandou podar
que sempr’ ela lhe ficou decepada.

Se enton12 de cabo non for rechantada,
nen un proveito non pod’ end’ aver,
ca per ali per u a fez reer,
já end’ o nembr’ está pera secar;
e mais valria já pera queimar
que de jazer, como jaz, mal parada (Brea, 2011) .

Em sentido literal e imediato, essa cantiga denunciaria um dos problemas
da época: o descuido dos lavradores no tratamento de uma das culturas
mais importantes do período medieval. Como indica Maria Rosa Marrei-
ros (1996: 412) ,

A fim de evitar o rápido esgotamento das vinhas aforadas por
incúria dos lavradores, os senhores, onde se incluía o próprio
monarca, tinham muitas vezes o cuidado de especificar, nos
respectivos instrumentos de contrato, a natureza dos traba-
lhos que nelas deveriam ser efectuados anualmente, e que iam

Jardins, vinhas e mouros no trobar satírico galego-português

9 - As cantigas retratam essa figura como anaçado ou mouro cristianizado (Lopes, 2002: 240 e
441), como a de Afonso Eanes do Coton, “Amim dam preç’, e nom é desaguisado”, e as de
João Soares Coelho, “Joam Fernándiz, mentr’ eu vosc’houver” e “Joam Fernández, o
mund’ é torvado”. Benjamin Liu (2004: 106) trata desse assunto no capítulo “Affined to
Love the Moor: Sexual Misalliance and Cultural Mixing”.

11 - Walter Pagani (1971: 96), em “Il canzoniere de Estevam da Guarda” e Graça Lopes
identificam “terçom – termo técnico da poda (cortam-se dois ramos e deixa-se o terceiro)”
(Lopes, 2002: 493).

12 - Pagani (1971: 97) lê “Se con de cabo”, significando “desde o princípio, novamente”.
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desde a sua conveniente adubação até à renovação das cepas
mortas, por meio da mergulhia13 ou do plantio de novas vides,
passando pela escava, cava, sacha14, poda e empa15.

A preocupação dos senhores esclarece de certo modo os versos de Guarda:
“[...] ca el non cura sol / de a querer per seu tempo cavar; / e a mais dela jaz
por adubar”. A crítica do trovador estaria, portanto, no descuido de Rodrí-
guez tanto na não adubação da vinha como na poda imprecisa:

ca tan menguado ficou o torçom
que a cepa non pode ben deitar,
ca en tal tempo a mandou podar
que sempr’ ela lhe ficou decepada.

Mas Rodrigues Lapa entreviu nos versos sobre a incúria de Álvar Rodrí-
guez um equívoco nas palavras relacionadas à viticultura (“vinha”, “Vala-
da”, “cavar”, “mourisca”, “adubar”, “podada” etc.) , considerando que “É
possível que haja em toda a cantiga uma alusão maliciosa à impotência do
visado” (Lapa, 1995: 81) , com o que Walter Pagani, editor das cantigas de
Guarda, concorda (1971: 96) . Contudo, Graça Lopes interpreta nos ver-
sos o tema da circuncisão, uma vez que as cantigas sobre Álvar Rodríguez
o descrevem como “malado”, isto é, criado, servo (Lapa, 1995: 340) ou
muçulmano convertido (Lopes, 2002: 493) ao cristianismo16. Tal dedução,
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13 - Para efeito de clareza da citação, segue a acepção dos termos indicados pela autora: “Técnica
de multiplicação vegetativa em que o caule ou ramo rastejante é coberto de terra, induzindo o
enraizamento, e depois separado da planta que o originou” (Houaiss; Villar, 2001: 1899).

14 - “Lavrar, escavar ou mondar (a terra) com o sacho [pequena enxada que dispõe de uma
peça pontiaguda ou bifurcada na parte superior do olho] ” (Houaiss; Villar, 2001: 2492) .

15 - “Sustentar (uma videira, parreira, feijoeiro etc.) por meio de varas ou estacas”
(Houaiss; Villar, 2001: 1124) .

16 - Para Joaquim Carvalho da Silva (2007: 180), malado ainda significa “vassalo, morador de
maladia”; por sua vez, maladia teria a acepção de “terra habitada por vassalos solarengos
sujeitos a encargos feudais”. Há ainda o termo maladio, “indivíduo que era cavaleiro entre
os mouros moradores demaladia”.
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apoiada na razon de outras cantigas do trovador sobre esse personagem, ganha
mais pertinência por meio do verso “pero que ten a mourisca podada”, isto é, Ro-
dríguez tem, como todomouro, omembromourisco circuncidado.

Além do nome e das características equívocas da “vinha” do satiri-
zado, a referência a Valada17, em Santarém, expõe a importância de uma das
regiões portuguesas mais ricas em produção de vinho, como informa Mário
Viana (2009a: 88):

Na Idade Média a implantação dos vinhedos acompanha em
termos gerais os movimentos do povoamento humano. Por ex-
emplo, na região portuguesa mais importante do ponto de vista
urbano, a Estremadura, o povoamento é do tipo aglomerado
comuma tendência crescente, desde o fimdaReconquista, para a
dispersão. Esta, obtida através da multiplicação de lugares povo-
ados, de casais e de quintas, muito ficou a dever à viticultura.
Além disso, encontramos facilmente as vinhas na proximidade
das aldeias e nos anéis periurbanos das vilas e cidades. Algumas
áreas associadas a núcleos urbanos próximos sobressaem pela
predominância da cultura, como é o caso de Vila Mendica, junto
de Coimbra, no século XII, de Alvisquer e Valada, junto a Santa-
rém, durante todo o período medieval, e de Alvalade, junto de
Lisboa, nos séculos XII e XIII. O caso de Santarém é exemplar de
uma viticultura de grande produção, desenvolvida nos solos alu-
viais do rio Tejo, utilizado também como via de escoamento em
direcção a Lisboa, o mais importante centro de consumo e tam-
bémde exportação a nível nacional.
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11 - Walter Pagani (1971: 96), em “Il canzoniere de Estevam da Guarda” e Graça Lopes
identificam “terçom – termo técnico da poda (cortam-se dois ramos e deixa-se o terceiro)”
(Lopes, 2002: 493).

12 - Pagani (1971: 97) lê “Se con de cabo”, significando “desde o princípio, novamente”.

17 - Segundo Mário Viana (2009b: 128), “O campo de Valada beneficia de uma excelente
localização, ao longo de um grande rio ibérico, o Tejo, e entre dois dos maiores centros
urbanos portugueses da Idade Média, Lisboa e Santarém. Nessa época pertenceu ao
termo, ou área de jurisdição municipal, de Santarém. [...] O nome Valada provém do
moçarabismo Balata, derivado, talvez, do latim aqua lata, ou, como é mais provável, dos
termos platea ou plateia. Tanto platea como o correspondente grego plateia, significando
estrada larga, assentam bem à planície aluvial do baixo Tejo”.
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Intensificando as referências à viticultura portuguesa, Estevão da Guarda
menciona duas qualidades de uva: “nembo” ou “nembro”, como informa
Graça Lopes (2002: 493) , e a “mourisca”, vinha tinta da região européia e,
em particular, do Douro. Embora Isidoro de Sevilla (1993: vol. 2, 331 e
ss) não as exponha explicitamente nos verbetes das Etimologias que tratam
das vides (XVII, 5) , a mourisca se aproxima da descrição que diz respeito
às “purpúreas [que] se llaman así por su color” (Sevilla, 1993: vol. 2, 335) .
Esse tipo de uva, no entanto, é tratado por Mário Viana (2009a: 94) :

A casta mourisca, bem representada, está registada no aro de
Lamego, em 1532, e no algarve, em 1577. Nesta última re-
gião, as uvas mouriscas, “acerejadas e saborosas”, compu-
nham a generalidade dos vinhedos, proporcionando um
mosto rico em açúcar e um vinho branco que chegava facil-
mente ao verão sem se estragar. No resto do reino, segundo
frei João de São José, autor que escreve em 1577, o vinho
das uvas mouriscas não se conservava tão bem.

Assim, e a despeito de o registro datar do século XVI, a referência às vides
mouriscas sugere não apenas as técnicas de viticultura na Península Ibéri-
ca medieval e a crítica à incúria de seus cultivadores, mas também propicia
os jogos de palavras que os trovadores faziam com as castas de uvas e sua
relação com os mouros. Toda a terminologia do plantio de vides espelha,
como bem percebeu Graça Lopes, um equívoco: a poda da cepa e do “ter-
çom” equivale à circuncisão de Álvar Rodríguez e sua dificuldade de “ca-
var” e tirar prol da plantação de uvas mouriscas, ou seja, de seu “semear”.
A leitura de Lapa, portanto, parece ganhar plausibilidade, não excluindo a
de Lopes: a circuncisão foi tão mal feita que coloca em risco a potência do
“terçom” ou membro viril de Rodríguez.

Vale notar ainda que um dado quinhentista sobre a qualidade dos
vinhos de Santarém talvez não tenha sido ignorado antes pelos medievos
e, por extensão, pelo trovador da Guarda ao compor os equívocos de sua

Paulo Roberto Sodré



214

cantiga. Como afirma Mário Viana (1997: 421) , do conjunto de vinhedos
portugueses, destacam-se “os ‘maus vinhos’ de Santarém, produzidos em
grande parte nos terrenos aluviais onde a viticultura se desenvolvera desde
o século XIII (refiram-se, por exemplo, as áreas de Alvisquer e Valada) , e
de Óbidos”. Se o julgamento dos quinhentistas tiver sido comum aos me-
dievos – apesar dos séculos entre um juízo e outro –, o jogo de Guarda
implicaria não somente a má cepa de Rodríguez, mas a qualidade do “vi-
nho” dessa “cepa”. Logo, tanto o tipo de terreno e de cepa, como o viti-
cultor e sua incúria e sua etnia se fundem no campo semântico da
negatividade e, por conseguinte, da sátira.

4.
Ao analisar os atributos do jardim nas cantigas satíricas, desfaz-se uma das
expectativas que eventualmente se poderia ter: de que os aspectos do locus
amoenus amoroso ou místico passariam pelo tratamento da paródia,
transformando a paisagem primaveril de cantigas de amor, de bailadas e
de marinhas, por exemplo, em cenários burlescos, de que resultariam es-
cárnios de amor e de amigo. Diferentemente disso, os detalhes paisagísti-
cos revelam, em sua literalidade ou em seu nível documental, marcas
cotidianas voltadas para a habitação e a agricultura, mas funcionam, so-
bretudo, como imagens cujo significado ora burlesco, como na cantiga da
casa, ora obsceno, como nas cantigas das vinhas, aflora inevitavelmente.

Se a descrição dos compartimentos ausentes de uma casa ou sua
ruína sugere o malogro e a incompetência de quem quis comprar algumas,
o detalhamento da viticultura portuguesa e de suas técnicas implica uma
paisagem ambígua, de que se relevam mouros, convertidos ou cristãos pa-
recidos com eles. Nos versos, esses personagens têm suas marcas corporais
(como a circuncisão muçulmana) ou comportamentos sexuais (como a so-
domia) postos em refinados jogos de palavras equívocas. Assim, poderíamos
pensar no locus jocosus18, tópica em que, diversamente do idealismo expresso
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17 - Segundo Mário Viana (2009b: 128), “O campo de Valada beneficia de uma excelente
localização, ao longo de um grande rio ibérico, o Tejo, e entre dois dos maiores centros
urbanos portugueses da Idade Média, Lisboa e Santarém. Nessa época pertenceu ao
termo, ou área de jurisdição municipal, de Santarém. [...] O nome Valada provém do
moçarabismo Balata, derivado, talvez, do latim aqua lata, ou, como é mais provável, dos
termos platea ou plateia. Tanto platea como o correspondente grego plateia, significando
estrada larga, assentam bem à planície aluvial do baixo Tejo”.

18 - Embora nos soe evidente e, por isso, familiar, não conseguimos identificar se essa
expressão já foi ou não utilizada por poetas, historiadores ou críticos da sátira antes.
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no locus amoenus – e de seu contrário pré-romântico ou romântico, o locus
horrendus (Aguiar e Silva, 2007: 535) –, e de sua paródia, como vimos, a na-
tureza é tratada inicialmente de modo realista, cotidiano, para então engen-
drar a metáfora (ou metonímia) pilhérica e obscena.

Ao tratar do cômico e do que “não pode ter qualquer conotação
de comicidade”, Vladímir Propp (1992: 37) reflete sobre o risível nos ani-
mais, nos objetos e na natureza inorgânica e vegetal. De imediato, afirma
que “É fácil perceber que, no geral, a natureza que nos cerca não pode ser
ridícula. Não existem florestas, campos, montanhas, mares ou flores, ervas,
gramíneas etc. que sejam ridículos” (1992: 37) . No entanto, contradizen-
do essa afirmação de Henri Bergson, o autor russo retoma as considera-
ções de Nikolai Tchernichévski de que, segundo este, apenas a natureza
inorgânica e vegetal não é cômica; ao contrário desta, os animais podem
ser risíveis, na medida em que eles podem lembrar atitudes humanas, co-
mo o macaco (Propp, 1992: 38) . Avançando suas reflexões, Propp conclui
que mesmo os vegetais e os objetos podem excepcionalmente ser cômi-
cos: “Mas, se arrancarmos um rábano e ele repentinamente nos lembrar
com seu perfil um rosto humano, surge então a possibilidade de rir”
(1992: 38) . Subjacente à comicidade dos elementos naturais está, como se
pode perceber, a comparação.

Portanto, a natureza vegetal, as vides, se torna engraçada nas can-
tigas porque está relacionada aos atos e aos caracteres dos homens, em es-
pecial, dos “mouros”. Comparativamente, o cultivo (talhar, queimar,
podar etc.) e as marcas das vinhas (nembo ou nembro, mourisca) se re-
vestem de aspectos humanos obscenos (foder, membro viril) , o que pro-
voca, assim pensamos, a graça, o escárnio.

Isso posto, componentes do jardim medieval, cepas, talhos e uvas
mouriscas compõem um cantar divertido, na medida em que revela por
meio da natureza os “erros” dos homens. Divertido ainda, aliás, se tivermos
em mente o que vimos denominando de jogo de avessos (Sodré, 2010).
Neste caso, os trovadores – procurando entreter e divertir a corte –, tomari-
am as qualidades e marcas de presumíveis cortesãos (ou seriam figuras fictí-
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cias, como o Picandon da cantiga de João Soares Coelho?) 19, como Pero
Lourenço, Álvar Rodríguez e Joan Fernández, pelo avesso, isto é, os visados
das cantigas escarninhas porventura seriam, no caso daquele primeiro, ape-
nas um proprietário bem sucedido, e no caso destes dois últimos, apenas vi-
ticultores brancos e cristãos que, para efeito de burla e jogo, atuam nas
cantigas como viticultores mouros, descuidados ou falsos convertidos.

Lamentavelmente, a carência de documentos e de dados sobre
tais personagens nos impede de defender seguramente a leitura. De toda
maneira, trata-se de uma hipótese ou chave de interpretação fecunda.
Comprová-la ou não depende do que a sorte dos historiadores, no levan-
tamento, descoberta, análise e edição de arquivos, nos trouxer.

Por ora, as cantigas de Barroso, Briteiros e Guarda manifestam
jocosamente aspectos cotidianos de casas (des)ajardinadas, por um lado,
e de viticultores “mouros” ou “anaçados” portugueses no século XIII e
XIV, por outro. E isto, decerto, não é pouco.
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