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A Demanda do Santo Graal e as suas edições 
(2001) 

 

 

[‚A Demanda do Santo Graal e as suas edições‛, Revista Portuguesa de Filologia (Miscelânea 

Herculano de Carvalho), vol. XXV, tomo I, 2003-2006, pp. 125-144.] 

 

 

É conhecida a história editorial da edição da Demanda do Santo Graal de Joseph-Maria 

Piel1, empreendida em 1927 e interrompida em 1934, quando se achavam impressos 

vinte e sete cadernos, correspondentes a 432 páginas de texto, na Imprensa da 

Universidade de Coimbra, extinta nesse ano. É uma história semelhante à de obras 

como a Ásia de João de Barros, de que apenas saiu em Coimbra, em 1932, o volume 

correspondente à Década I, ficando impressa mas não publicada a Década II, que teria 

de esperar até 1988 para sair nas colecções da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, com 

prefácio de L. F. Lindley Cintra, ou como a Crónica de El-Rei D. Afonso Henriques, de 

Duarte Galvão, em edição de Tomás da Fonseca, de que foram recuperados 793 jogos 

de cadernos impressos correspondentes ao texto total da crónica e publicados pela IN-

CM em 1986, com prefácio de José Mattoso.  

As páginas impressas da Demanda também foram por essa altura encontradas em 

depósitos da IN-CM e publicadas pouco depois, completadas com a transcrição por 

Irene Freire Nunes da secção final do romance, para a qual não era conhecido qualquer 

trabalho realizado por Piel (são os três cadernos que perfazem as pp. 433-478 da edição 

de 1988). 

O ponto de partida do presente artigo é mais uma descoberta, desta vez modesta: no 

espólio de J.-M. Piel conservado na Universidade de Trier por Dieter Kremer2, 

encontrei há algum tempo um conjunto de dezasseis páginas de provas tipográficas 

correspondentes ao caderno 28 da edição original (pp. 433-448), que ficaram em poder 

                                                      
1 Cf. o meu prefácio a Demanda do Santo Graal, edição crítica de Joseph-Maria Piel e Irene Freire 

Nunes, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988, pp. ix-xxv. 
2 Ao Prof. D. Kremer agradeço informações complementares, preciosas para a redacção deste 

artigo. 
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do autor em circunstâncias fáceis de conjecturar. Não se trata de material com estatuto 

equivalente ao que permaneceu mais de cinquenta anos depositado na IN-CM: 

enquanto este era constituído por folhas impressas e prontas a encadernar, esse é-o por 

provas paginadas e numeradas, mas de composição ainda defeituosa. São visíveis 

algumas poucas emendas a tinta feitas pelo punho de Piel, mas faltam numerosas 

outras que o editor não teria deixado de notar, se tivesse levado a revisão até ao fim. 

Apenas alguns exemplos das emendas que não foram feitas: 

 

p. 434:  Galvam, Galvam «disse el-rei», «via-vos daqui, 

p. 434:  foram-se ao pousada de Gaeriet  (ms. aa pousada) 

p. 436:  E le (por Ele) lhi disse 

p. 440:  mais espess. 

p. 442:  es morido (por esmorido) 

P. 445:  uũ camara 

 

Por estes exemplos, e diversos mais de idêntica natureza, percebe-se que Piel, que vivia 

em Coimbra na altura, interrompeu a revisão das provas ao ter conhecimento de que a 

Imprensa da Universidade tinha sido encerrada e de que os planos de publicação da 

Demanda se encontravam comprometidos. Não tendo a quem devolver as provas, 

guardou-as e esqueceu-as. Tornaria a ocupar-se do romance bastantes anos mais tarde, 

quando examinou a primeira edição do Pe. Augusto Magne 3 e lhe dedicou o longo 

artigo ‚Anotações críticas ao texto da Demanda do Graal‛4, que constitui a mais 

substanciosa recensão que aquela edição teve; mas sintomaticamente nem uma vez, 

nesse artigo de 1945, Piel faz referência à sua abortada edição da década anterior, como 

se a tivesse apagado da memória. 

Além das provas tipográficas, encontra-se no espólio de Trier um conjunto de folhas 

perfuradas e manuscritas pelo punho de Piel, intitulado Anmerkungen und Errata zum 

Graal (Anotações e emendas ao Graal), que, apesar do título, não tem a ver com as 

‚Anotações‛ de 1945, antes parece provir de um caderno de apontamentos destinados 

a eventual segundo volume, que conteria o aparato e notas interpretativas do texto. De 

facto, a numeração das folhas corresponde à das páginas da ed. Piel e as notas são 

                                                      
3 A Demanda do Santo Graal, ed. Augusto Magne, Rio de Janeiro, INL, 3 vols., 1944. 
4 Biblos, vol. XXI, tomo I (1945), pp. 175-206. 
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referidas às linhas dessas páginas. Trata-se, portanto, de apontamentos tomados após a 

impressão das páginas de texto: alguns limitam-se a registar grafias do manuscrito de 

Viena, outras têm breves comentários em alemão ou em português, outras finalmente 

explicam as emendas introduzidas pelo editor. Assim fica esclarecida uma relativa 

singularidade do trabalho de Piel, que é o de ser uma edição crítica desacompanhada 

de aparato, o qual seria publicado à parte, com base nestas folhas manuscritas e 

eventualmente em mais material. Só temos uma parte das Anmerkungen, 

correspondendo ao texto situado entre as pp. 369 e 441; como se interrompem a meio 

do caderno de provas agora descoberto, é de admitir que Piel as fosse redigindo à 

medida que revia as provas e que tenha suspendido tal anotação na mesma altura em 

que parou a revisão. 

Estes materiais, como se vê, permitem conhecer melhor o modo como estava a ser 

preparada a ed. Piel e como abruptamente parou. Para além desse interesse de 

natureza arqueológica, não oferecem, porém, dados que alterem substancialmente o 

estado em que se encontra o texto editado da Demanda. Ou seja, a justificada 

curiosidade de averiguar se Piel teria publicado a secção do texto correspondente às 

pp. 433-448 como o fez Irene Freire Nunes não é premiada com resultados inesperados, 

que justificassem uma publicação integral quer das provas, quer das Anmerkungen. 

Afinal, a colação das provas de Piel com a leitura que em sua substituição foi publicada 

por Nunes, ou com a própria edição completa que esta publicou mais tarde 5, revelam 

uma notável coincidência de soluções a par de algumas leituras variantes, como quase 

sempre acontece quando um manuscrito difícil é lido independentemente por dois 

editores. Nem o facto de Irene Nunes acabar creditada com um número superior de 

boas leituras causará surpresa, já que do outro lado temos uma leitura em primeiras 

provas, que certamente teria sido muito melhorada por Piel. 

 

Mas a colação Piel-Nunes proporciona observações de alcance mais vasto, importantes 

para a questão de como editar criticamente o texto da Demanda do Santo Graal. Após 

                                                      
5 A Demanda do Santo Graal, ed. de Irene Freire Nunes, Lisboa, IN-CM, 1995. Foi publicada uma 

2ª edição em 2005, não referida no presente artigo, desde 2001 confiado ao prelo. 
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cinco edições publicadas 6, continua em aberto a questão da edição crítica da Demanda. 

Aliás, no prefácio da sua edição completa de 1995, que é a mais recente de todas, Irene 

Nunes assume-o com clareza: «A presente edição não pretende ser propriamente uma 

edição crítica, nem resolver os problemas de crítica textual que coloca» (p. 13). O que é 

talvez excesso de modéstia, pois o que a editora fez foi tomar como base o manuscrito 

de Viena, portador do único testemunho, melhorar a sua leitura com sensibilidade e 

com sugestões de Piel e Rodrigues Lapa, além de recorrer a manuscritos franceses para 

a transcrição de nomes próprios. Este procedimento é característico de uma das duas 

atitudes editoriais susceptíveis de serem tomadas: 

 

a) A sua, igualmente adoptada por todos os editores com a possível excepção de 

Magne, reconhece que o texto português da Demanda dispõe de um único testemunho, 

o ms. 2594 da Biblioteca Nacional Austríaca, ao qual deve ser dada uma edição 

interpretativa. Este tipo de edição é oportuno nos casos de testemunho único, que 

negam ao editor a possibilidade de emendar o texto com base em variantes de outros 

testemunhos, restando-lhe apenas proceder a prudentes emendas conjecturais, 

sustentadas pela sua própria interpretação do texto. Este procedimento não deve ser 

confundido com a chamada edição bédieriana, a qual publica um único testemunho 

porque quer, e não por ser obrigada a isso; de facto, a singularização do texto de base 

preconizada por Bédier só faz sentido em casos de tradição manuscrita múltipla e é 

precedida de uma colação que a edição interpretativa, por definição, não poderia 

realizar. 

 b) A outra atitude consiste em, após a colação dos testemunhos disponíveis e de 

levantadas as suas variantes, estabelecer um texto crítico que se apoia em um ou 

alguns deles, sem deixar de ter em conta variantes fornecidas pelos restantes 

testemunhos, e aspira a reconstruir de alguma forma o que teria sido o texto original. 

As possibilidades que assim se abrem à emenda e à combinação de variantes são muito 

maiores que as oferecidas por uma edição interpretativa. Enquanto a edição crítica 

                                                      
6 Além das já citadas, há ainda a de Karl v. Reinhardstöttner, A historia dos cavalleiros da Mesa 

Redonda e da Demanda do Santo Graal, Berlin, Haack, 1887, e a 2ª ed. de Magne, em dois volumes, 

Rio, INL, 1955-1971. 
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reconstrutiva pretende chegar ao estado de texto mais próximo possível do original, 

comparando entre si e superando todos os testemunhos existentes, a edição crítica 

interpretativa contenta-se em reconstituir o estado que a única cópia existente teria, se 

tivesse sido feita e conservada em condições perfeitas. Em concreto, a possibilidade de 

emendar o texto numa edição interpretativa é muito limitada, restringindo-se a 

eliminar acidentes sofridos pelo suporte, a detectar lacunas e a apurar a decifração, 

sem pretender atingir um estado textual superior àquele que o copista materializou no 

manuscrito único. 

  

Como disse, as edições da Demanda têm adoptado o modelo interpretativo, o que, visto 

que só há um manuscrito, é inteiramente justificado. Mas a outra alternativa merece ser 

explorada, como pretendo demonstrar. Para tal, basta partir do princípio, que hoje está 

estabelecido, de que o texto português da Demanda do Santo Graal resulta da tradução 

de um original francês e está intimamente ligado a textos castelhanos. A nossa 

Demanda não está só; logo, a sua edição pode socorrer-se de textos aparentados.  

A sua origem encontra-se num romance francês da primeira metade do séc. XIII, 

integrado num conjunto que a maioria dos autores identifica hoje como ‚ciclo da Post-

Vulgata‛ (antes conhecido por ‚ciclo do pseudo-Boron‛) e que se distingue do ‚ciclo 

da Vulgata‛ por ser tripartido (1. Estoire del Saint Graal, 2. Merlin, 3. Queste del Saint 

Graal e Mort Artu), enquanto aquele outro ciclo é constituído por cinco romances, de 

que sobressai um Lancelot de grandes dimensões. O ciclo completo da Post-Vulgata 

chegou a Portugal em meados do séc. XIII e foi traduzido para português (1. Livro de 

José de Arimateia, 2. Merlim, 3. Demanda do Santo Graal), após o que cada romance seguiu 

rumo próprio. Não sabemos quantas cópias terá tido o texto português da Demanda: a 

única conhecida, e seguramente a última, é a do acima referido manuscrito de Viena, 

datável por razões linguísticas e paleográficas de meados do séc. XV; mas antes disso 

houve uma tradução para castelhano, de que restam um fragmento no ms. 1877 da 

Biblioteca Universitária de Salamanca 7 e duas versões impressas respectivamente em 

                                                      
7 Trata-se do terceiro e mais curto dos fragmentos, Lançarote: Karl Pietsch, Spanish Grail 

Fragments, I, Chicago, University of Chicago Press, 1924, pp. 85-89. O fragmento em questão (fls. 

198v-300v), apesar do título, corresponde a uma secção da Mort Artu, precisamente aquela que 

as provas de Piel cobrem. 
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Toledo, 1515, e Sevilha, 1535 8. As colações realizadas entre estes testemunhos levaram 

à constatação de que o ms. de Viena descende de uma versão portuguesa desaparecida, 

a qual ocupa um ponto intermédio na transmissão do texto, tendo a jusante as versões 

castelhanas e a montante a versão original francesa. Esta é representada por 

manuscritos de complexo relacionamento, o que não impede que, em muitas secções, 

seja possível constatar um surpreendente paralelismo verbal entre textos franceses e 

peninsulares. A acessibilidade dos textos pertinentes não é perfeita: não está 

identificado um único manuscrito francês completo da Queste-Mort Artu Post-Vulgata, 

pelo que a sua edição crítica, que Fanni Bogdanow tem em publicação 9, recorre a uma 

montagem multilingue de fragmentos de diversas proveniências, não raro fornecidos 

pela Demanda portuguesa; o texto da edição de Toledo, 1515, cuja linguagem é mais 

arcaica que a da edição de 1535 (Sharrer, 1977: 46-47), não tendo edição moderna, só 

pode ser consultado no exemplar único da British Library (G. 10214); as edições 

existentes do texto português e dos castelhanos têm conhecidas limitações 10. Apesar de 

todas estas dificuldades, se se quiser submeter o texto da Demanda portuguesa a uma 

crítica baseada não só no ingenium do editor, mas também em lições francesas e 

castelhanas, existem hoje condições mínimas graças às edições disponíveis dos textos 

nessas línguas. 

Em causa está, como os exemplos mostrarão, a virtude desses textos para permitir 

emendas verbais a nível do vocábulo e da frase, denunciando a falta de uma palavra 

ou uma má leitura introduzida em algum momento da transmissão. Não seria possível, 

                                                      
8 Da mais antiga, La demanda del sancto Grial: Con los marauillosos fechos de Lançarote y de Galaz su 

fijo [El segundo y postrero libro], Toledo, 1515, não há edição moderna. Da segunda, La demanda del 

sancto Grial: Con los marauillosos fechos de Lançarote y de Galaz su hijo [El segundo libro], Sevilha 

1535, há uma transcrição em Adolfo Bonilla y San Martín, La demanda del Sancto Grial, em Libros 

de caballerías, I: Ciclo artúrico-Ciclo carolingio, da Nueva Biblioteca de Autores Españoles, VI, 1907. 
9 Fanni Bogdanow, La version Post-Vulgate de la Queste del Saint-Graal, troisième partie du Roman 

du Graal, tomos I, II e IV (1), Paris, Société des Anciens Textes Français, Picard, 1991. 

Posteriormente, saiu o tomo III (Paris, Société des Anciens Textes Français, F. Paillart, 2000). O 

tomo I contém a introdução, que actualiza em muitos aspectos o seu livro fundamental The 

Romance of the Grail, N. York, Barnes and Noble, 1966; o tomo II edita a primeira parte do 

romance, relativa à Queste, e o tomo IV (1) traz o respectivo comentário. O tomo III tem a 

segunda parte do romance, Mort Artu, e está por publicar o seu comentário, que ocupará 

provavelmente um tomo IV(2). 
10 Cf. a introdução de Heitor Megale à sua ed., A Demanda do Santo Graal, S. Paulo, T. A. 

Queiroz, 1988. 
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creio, propor alterações críticas de nível mais profundo ao texto da Demanda, como 

adição, supressão ou reordenação de segmentos narrativos, pois para isso 

necessitaríamos de manuscritos franceses situados na ascendência directa do texto 

português, ou seja, de manuscritos integrais da Queste-Mort Artu Post-Vulgata. Mas 

mesmo os manuscritos da Vulgata podem com proveito ser utilizados para micro-

emendas, pois as redacções que oferecem são, por vezes, rigorosamente idênticas, 

palavra a palavra, às da Post-Vulgata. Este é um aspecto importante que espero tratar 

em outra ocasião, juntando aos dados da Demanda os do José de Arimateia. 

A escolha das edições a colacionar está condicionada pelos episódios contidos nas 

provas de Piel: são talvez os mais dramáticos passos de todo o romance, quando o rei 

Artur é informado dos amores de Genebra com Lançalot, que é surpreendido na 

câmara da rainha e consegue escapar, enquanto Genebra é condenada às chamas, 

sendo salva pelo amante e indo com ele refugiar-se no castelo da Joiosa Guarda. 

Estamos em plena Mort Artu, que a recente edição de Bogdanow dá no seu tomo III. A 

primeira parte do romance, a Queste propriamente dita, que Bogdanow interrompe no 

fol. 132v do ms. de Viena, ou cap. CCCXCVI da ed. Piel (p. 274) ou 397 da ed. Nunes 

(p. 299), é dada no tomo II, enquanto o tomo III contém o resto do texto, 

correspondente à Mort Artu. Na passagem aqui colacionada, Bogdanow utiliza quase 

sempre o texto português, sendo interessante ver como resolve os problemas por 

comparação com Piel e Irene Nunes; também são úteis as transcrições que em aparato 

dá do ms. BN fr. 342. Recorri além disso à primeira edição de Jean Frappier de La Mort 

le Roi Artu (La Mort le Roi Artu. Roman du XIIIe. siècle, Paris, Droz, 1936), que é 

preferível à sua edição corrente dos Textes Littéraires Français ( Genève, Droz, 1954), 

de texto idêntico mas desprovida de aparato crítico. Este revela-se muito útil, pois 

permite verificar que o texto português por vezes concorda não com o manuscrito de 

base adoptado por Frappier (Paris, Arsenal 3.347), mas com um outro grupo de 

manuscritos (BRDVO), tornando assim mais larga a oferta de sugestões francesas para 

a emenda. Nas exemplificações, identifico-as como FRAPPIER seguido do número do 

parágrafo da ed. de 1936. 

No que respeita ao texto castelhano, é possível usar o referido fragmento arturiano do 

ms. 1877 da Biblioteca Universitária de Salamanca, que Pietsch publicou. Também esse 
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fragmento contém o episódio da descoberta por Artur da traição de Genebra e 

Lançalot, o que é uma coincidência interessante. O ms. de Salamanca data de 1469-70 e 

oferece um texto mais condensado que o correspondente português; a leitura que dele 

faz Pietsch não é ‚fiel‛ 11, mas pode ser controlada pelo aparato, onde muitas vezes 

encontramos leituras do manuscrito melhores que a emenda. Identifico as citações com 

a sigla PIETSCH. 

O fragmento de Salamanca é tão curto que não permite mais que uma colação parcial 

do episódio da traição. Para uma colação integral da Demanda castelhana, pode 

recorrer-se à edição de Bonilla (Sevilha, 1535)12, que identifico como BONILLA. 

As outras siglas usadas são: MS (ms. de Viena), P (provas de Piel), N1 (ed. Nunes 1988), 

N2 (ed. Nunes 1995). 

A colação de todos estes testemunhos mostra que em alguns lugares das provas, não 

muito abundantes, Piel tinha resolvido certos problemas melhor do que Nunes o fez, 

embora sejam comparativamente mais numerosos os casos de superioridade das 

leituras de Nunes, aliás nem sempre coincidentes entre N1 e N2. Mas o resultado mais 

interessante da colação, como já sugeri, é outro: qualquer editor que sistematicamente 

utilize as versões disponíveis dos textos franceses e castelhanos estará em condições de 

descobrir erros e lacunas do texto português que escaparam a Piel e a Nunes e poderá, 

com segurança, introduzir algumas emendas que recuperarão um estado da 

transmissão peninsular da Demanda anterior àquele que o ms. de Viena documenta, 

precisamente o estado que o texto português devia ter quando foi traduzido para 

castelhano. De caminho, também surgirão lugares em que é possível propor emendas 

ao texto castelhano. Todos os passos citados se situam entre as pp. 461 e 477 da ed. de 

Nunes (N2). 

 

 

 

                                                      
11 Harvey L. Sharrer, A critical bibliography of Hispanic Arthurian material, I, London, 1977, 33-35; I. 

Castro, «Karl Pietsch e a sua edição dos Spanish Grail Fragments»,  Actas del I Congreso 

Internacional de Historia de la Lengua Española (Cáceres, 1987), II, Madrid, Arco-Libros, 1988, pp. 

1123-1129. 
12 Para a sua qualidade, cf. Harvey L. Sharrer, A critical bibliography of Hispanic Arthurian material, 

I, London, 1977, 47. 
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Casos em que a lição das provas de Piel é superior 

 

 

(1)  

MS   Senhor eu uos y farey cõpanha 

P   Senhor, eu vos i farei conpanha  

 

N1 lê como P, mas em N2 omite o pronome i: 

N2   Senhor, eu vos farei companha  

 

 

 

(2)  

P   ca bem sabiam [que] achariam 

N   ca, bem sabiam, achariam  

 

MS omite a integrante que, documentada tanto em BONILLA (ca sabian bien que) como em 

FRAPPIER §92 (car il savoient bien que). A solução de Piel, preenchendo a lacuna, é mais 

ortodoxa que a de Nunes; esta, como em outros lugares, procura não mexer na letra de 

MS e para tal mexe na sintaxe: a sequência causal ca bem sabiam, seguida de integrante 

que achariam, é na sua leitura substituída por uma causal ca achariam, com o inciso bem 

sabiam. É uma solução indiscutivelmente elegante, mas onde não se vê o mérito 

geralmente associado às leituras que, preservando a letra do testemunho e evitando 

pesadas intervenções editoriais, permitem trazer à luz lições obscuras mas linguística e 

textualmente legítimas: é que o uso de orações intercaladas, servindo de comentário 

paralelo ao texto que interrompem, parece ser excessivamente moderno para os 

recursos sintácticos do tradutor português, ou mesmo para o copista do séc. XV. 

Assim, a emenda de Piel tem a seu favor não só o uso da língua, mas também o apoio 

dos testemunhos francês e castelhano. 

 

 

 

(3)  

MS   E quando esto que muyto teenha mentes en gaeriet viu 

P   E quando [E]sto[r]  

N   E quando este 

 

Enquanto Piel emenda esto para Estor, Nunes prefere este, referindo-se assim a Lancelot 

como antecedente. Ora, as versões em outras línguas confirmam a emenda de Piel, que 

porventura as teve em conta: 

BONILLA   E quando Estor, que mucho metio mientes en Gariete, vio 

BOGDANOW   Et quant Hestor, ki molt se prendoit garde de Gaheriet, voit 

FRAPPIER §94   Et Hestor, qui bien s’en prenoit garde, voit Gaheriet 

FRAPPIER (BRDO)   Et quant Hectors qui bien s’estoit pris garde de Gaheriet voit 
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Como se vê, a versão que foi traduzida na Península Ibérica (Et quant Hectors) estava 

mais próxima da lição dos mss. que Frappier preteriu que do seu ms. principal. E o ms. 

BN fr. 342, citado por Bogdanow, ainda está mais próximo. 

 

 

 

(4)  

MS   çarou se lhi o coraçõ cõ pessar en guisa que o nõ pode fazer fora tarde 

 

Nunes reproduz exactamente este texto: 

N   carrou-se-lhi o coraçom com pesar em guisa que o nom pôde fazer fora tarde. 

 

Mas Piel não, emendando fazer para falar, decerto com base em dezir (BONILLA): 

P   çarrou-se-lhi o coraçom com pesar en guisa que nom pode falar fora tarde. 

BONILLA   el coraçon se le cerro com pesar, en guisa que no pudo nada dezir sino tarde 

FRAPPIER §101   li cuers li serre si durement qu’il ne puet mot dire. 

FRAPPIER (BRDVOW)   le cuer si seré qu’il ne pot rien dire fors a tart. 

 

Estamos, pois, perante uma emenda de Piel (fazer > falar), que possui amplo apoio 

textual. Mais uma vez, a lição dos mss. franceses preteridos por Frappier (mais o ms. 

342) é mais próxima das peninsulares. 

 

 

 

(5)  

MS   E todo aquele e aquela noyte iouve que nunca falou 

 

No caso desta lacuna de MS, não se pode falar de superioridade de Piel, mas antes da 

sua anterioridade. Nas provas, ele fez a mesma emenda que Nunes, sem as conhecer, 

também fez. 

P, N    E todo aquele [dia] e aquela noite jouve que nunca falou. 

 

O texto francês confirma a emenda: 

FRAPPIER (DBRVO) §101   Si jut messire Gauvains tot le jor et tote la nuit en tel 

maniere que nus n’en trest parole (ms. 342 tot le jour) 

 

O curioso é que BONILLA também tem uma lacuna neste mesmo lugar, mas de outra 

natureza: 

BONILLA   yugo ay todo aquel dia [sin] hablar 

 

Por aqui se confirma que a tradução de que MS e BONILLA descendem tinha dia, como 

os editores portugueses conjecturaram. Mas o facto de cada texto ter sua lacuna no 

mesmo lugar será apenas coincidência? 
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(6)  

Outra lacuna de MS é mantida por Nunes, talvez porque não seja absolutamente lesiva 

do sentido, pois o contexto permite saber que se trata de mandar construir sepulturas 

para os cavaleiros mortos: 

N   A Guerrees e Agravaim tam ricos moimentos e tam fremosos 

 

Na verdade, se Nunes tivesse visto as provas de Piel, é possível que o tivesse 

acompanhado no modo como colmata a lacuna de MS: 

P   A Guerrees e [A]gravaim [mandou el-rei fazer] tam ricos moimentos e tam fremosos  

 

A emenda de Bogdanow é outra [fez fazer], mais próxima portanto dos testemunhos 

franceses e castelhano: 

FRAPPIER §102   a Guerrehet et a Agravain fist l’en fere deus sarquex si biax et si riches  

BONILLA   a Guareches e Agrauain fizoles fazer tan ricos monumentos 

 

 

 

(7) 

Não tendo procedido à emenda anterior, faltou a Nunes, mais abaixo, o sujeito de fez i 

meter Gaeriet, que é precisamente o rei. O que a leva a uma emenda desnecessária, 

passando o verbo para o plural a fim de supor um sujeito indefinido, o que Piel evitou: 

N   e fez[erom] i meter Gaeriet 

P   e fez i meter Gaeriet 

BONILLA   e fizo meter ay a Gariete (tal como P) 

 

 

 

 

Casos em que a lição de Irene Nunes é superior 

 

 

(8)  

P Dizede aa noite a vossos cavaleiros ca queredes ir de manhãa a caça mas nom vaa i 

Lançarot com nosco 

N  Dizede aa noite a vossos cavaleiros ca queredes ir de manhãa a caça mas nom vai i 

Lançalot com vosco 

 

O texto francês, o vos = com vosco, corrobora o modo como Nunes lê:     

FRAPPIER §87 si dites a touz vos chevaliers qu’il aillent o vos, fors seulement a 

Lancelot  
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(9)  

P   Entom se saiu dant’el e disse [a] Agravaim: «Nom daria rem por esto, 

N   ... e disse: | - Agravaim, nom daria rem por esto, 

 

Enquanto Piel emenda, Nunes limita-se a interpretar a pontuação de MS como abertura 

de discurso directo. O contexto torna-se mais claro através do texto francês: tendo sido 

expulso pelo rei, Gauvain encontra Gaheriet e desabafa com ele, recriminando 

Agravain:  

FRAPPIER §87 Lors vient hors de la chambre et vit Gaheriet, si li dist: «Toutevoies a 

Agravains conté au roi ce que nos ne li osions dire; et sachiez veraiement que maus li en 

vendra» 

 

Torna-se evidente que, na tradução peninsular, se perdeu a referência a Gaheriet. 

Assim, no castelhano, é Agravain quem, após a partida de Gauvain, fala ao rei:  

BONILLA   Y estonce se salio de la camara, e dixo Agrauain: «Vos non dedes por este 

nada, mas aun mucho mal por ende os verna a vos e a otro...»  

 

A versão portuguesa diz quase o mesmo, mas com uma diferença fundamental; um 

ponto separa dise de agrauay, ou seja, separa o verbo declarativo do discurso directo, 

pelo que quem profere a frase é Gauvain, como na versão francesa, e não Agravain 

como na castelhana: 

MS   Entõ se sayu dant’el e dise. agrauay  nõ daria ren por esto mais sey uerdadeyrame te 

que ainda por esto a de vj jr grã mal... 

 

A emenda de Piel não é conveniente. Nunes fica mais próxima da lição de MS, sendo 

aparentemente seguida por Bogdanow. Mas a sua solução é, em todo o caso, diferente 

da lição de FRAPPIER, pois coloca Agravain como vocativo, quando na realidade 

Gauvain se dirige a Gaeriet, e não como o referido do discurso directo. Teria sido 

melhor não inserir a vírgula em Agravaim, nom daria. 

 

 

 

(10)  

P   e achegastes oge cançado 

N   ca chegastes hoje cansado 

 

À primeira vista, estamos perante um desacordo paleográfico, favorável a Piel. Não há 

dúvida de que o ms. tem E achegastes, conforme ele leu. No entanto, face a BONILLA (ca 

llegastes oy cansado), poderia admitir-se uma causativa na versão original, ou seja 

exactamente a sintaxe a que Nunes chegou, não por decifração mas por conjectura. 

 

 

 

(11)  

P   e ouviu aa porta e grande volta grandes braados de gente 

N   e ouviu aa porta grande volta e grandes braados de gente (tal como MS) 
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(12)  

P   a espada alaçada 

N   a espada alçada 

 

Piel lê fielmente MS, mas há motivo para uma emenda como a de Nunes. De facto,  

FRAPPIER §90  l’espee hauciee 

PIETSCH   la espada sacada 

BONILLA   yrguio la espada 

 

 

 

(13)  

P   Entom tirou Lançarot o cavaleiro que matara assi  

N   Entou tirou Lançalot o cavaleiro que matara a si  

 

Piel reproduz fielmente MS (assi), mas a leitura de Nunes é apoiada nas outras versões: 

FRAPPIER §90   il le trest a soi 

PIETSCH   entonce tiro Lançarote  al cavallero que matara escontra si 

BONILLA   estonce tiro Lançarote al cauallero que matara contra dentro 

 

 

 

(14)  

MS   E pois youue asy q andarõ huã mã legoa acordou 

P   E pois jouve asi que andarom ua m[aa] legoa, acordou 

N   E pois jouve assi, que andarom ua m[e]a legoa, acordou 

 

A leitura de Piel tem uma estranha maa legoa, que Nunes, tal como Magne já fizera, 

resolve correctamente. Mas isso não basta, pois a leitura de Nunes partilha com os 

outros editores de uma incongruência: visto que quem está jazendo é o rei Artur, é de 

esperar que os seus companheiros lhe façam companhia e prestem assistência, em vez 

de empreenderem caminhadas. Quem terá, então, andado meia légua? Ora, basta 

relancear os testemunhos francês e castelhano para se compreender o texto, que não 

precisa de qualquer emenda: ‘o rei jazeu o tempo que demoraria um homem a andar 

meia légua’. 

FRAPPIER (RBDVO) §99   Si fu en tel point plus longement que uns hom alast demie 

lieue de terre 

BONILLA   E yogo tanto, que andaria honbre bien media legua. 

 

O que está escrito em MS coincide exactamente com isto e pode ser lido, sem emenda, 

assim: E pois jouve asi que andar’om ua mea legoa, acordou (ou seja, ‘E depois que jazeu 

tanto tempo quanto andara homem meia légua, acordou’). Bogdanow (III, 422) com o 

mesmo raciocínio emenda para: jouve asy, que andar[ia] om[em] hua m[e]a legoa. 
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Casos em que os testemunhos franceses e castelhanos  

permitem melhorar as leituras de Piel e de Nunes 

 

 

(15)  

P   «Ora como venha bem», disse Gaeriet, «al rei e a vos, meu irmão, que ja mais nom me 

trabalharei deste preito» 

N   «Ora, como venha bem, disse Gaeriet, al-rei e a vós, meu irmão, ja mais nom me 

trabalharei deste preito» 

 

Esta quase total concordância entre os dois editores por pouco me levava a passar 

adiante, sem atentar em interessante erro do ms. português, o qual foi denunciado pelo 

confronto com o texto francês e o castelhano. Vejamos os passos correspondentes: 

FRAPPIER §87 Or l’en couviengne bien, fet Gaheriet, que ja ne m’en entremetrai. 

BONILLA   Agora conuenga, dixo Gariete, al rey e a los hermanos que si ay son, mas no 

me trabajare en este pleyto 

 

Isto permite emendar o texto português, com toda a segurança, de como venha para 

convenha, passando o sentido da fala de Gaeriet a ser o seguinte: ‘Pois aconteça o que 

tiver de acontecer a el-rei e a vós, irmão, que eu não tenciono intervir’. O texto francês 

prossegue com um período que, ainda pela voz de Gaeriet, confirma tal interpretação: 

Or lessons Agravain fere ce que il a empris, et se biens l’en vient, si le praigne; et se maus l’en 

vient, il ne porra pas dire que ce soit par nos. Atitude de Pilatos. 

 

 

 

(16) 

No passo seguinte, o ms. português tem um erro muito provável, que iludiu Piel e 

Nunes1. Trata-se de um início de parágrafo, aberto com Q capital:  

MS   Qando que rey artur foy a caça 

P   Quando que rei Artur foi a caça  

N1   Q[u]ando que rei Artur foi a caça 

N2   Tanto que rei Artur foi aa caça  

 

Esta última emenda de Quando para Tanto (também adoptada por Bogdanow, III, 

397n), é certeira, como confirmam os outros testemunhos: 

FRAPPIER §89 Et si tost comme li rois se fu partiz de leanz 

PIETSCH   Tanto que el rrey Artus fue a caça 

BONILLA   E tanto que el rey e sus caualleros fueron ydos a caça 

 

O texto do ms. de Salamanca, dado por Pietsch, é seguramente o que mais se aproxima 

do original da tradução portuguesa: de facto, o francês si tost comme não poderia ser 

fielmente vertido pela temporal quando, a que faltaria a informação de tempo imediato 

que já se encontra em tanto que (‘logo que, mal’). 

Mas uma questão de outra natureza suscita este caso, tendo a ver com a origem 

do erro português. No ms. de Viena, o Q, sendo capital, foi escrito após o texto 
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corrente, em espaço que este lhe reservou (as duas primeiras linhas do parágrafo foram 

recolhidas para o efeito). O resto da palavra inicial foi escrita no corpo do texto 

corrente. Era usual o copista apontar no espaço reservado à capital a letrina que o 

capitulador (ele próprio ou outro) mais tarde ampliaria para a letra definitiva, mas nem 

sempre isso acontecia, de modo que o capitulador era obrigado a deduzir pelo resto da 

palavra qual deveria ser a sua inicial. Se foi isso que aconteceu na confecção do ms. de 

Viena, facilmente o capitulador teria confundido anto com ando, antepondo-lhe por 

capital um Q em vez de T, retocando o t em d e esquecendo o u, que poderia ter sido 

sobreposto, como acontece pouco adiante, na primeira linha de 188d. Seria preciso 

examinar directamente o ms. para obter uma possível resposta a esta hipótese, mas 

convém notar que o caso não é único nele. Também em 135b um parágrafo se inicia por 

Qanto disse blioberis a galaaz que, tendo Nunes e Magne reconhecido que a palavra inicial 

deveria ser emendada para Tanto. 

 

 

 

(17)  

Imediatamente a seguir, outro lugar problemático do ms. português: 

MS   enviou dizer a Raya a lançalot que ueesse a ela unde al nõ fezessem. 

 

Piel, nas suas provas, leu os verbos no plural (veessem, fazessem), ao passo que Nunes 

ignorou, bem, o til que, no ms., se situa entre ueesse e a ela, mas deixou fezessem no 

plural: 

P   enviou dizer a rai a a Lançarot que veessem unde al nom fezessem. 

N   enviou a raia a Lançalot que veesse a ela unde al nom fezessem. 

 

Subsiste assim em ambas as leituras o problema de interpretar fezessem, que parece ter 

por sujeito a rainha e Lançalot. Afinal, trata-se de um arranjo infeliz do copista, talvez 

por dispor de um exemplar aqui deteriorado, pois percebe-se pelas versões francesa e 

as duas castelhanas que o verbo está no singular, fezesse, tendo portanto por sujeito 

apenas Lançalot. É exactamente assim que interpreta Bogdanow, III, 397n: 

FRAPPIER §89 [a rainha] si li mande qu’il ne lest en nule maniere qu’il ne viengne a li 

(‘a rainha manda dizer a Lançarot que por nenhum motivo ele deixe de ir ter 

com ela’) 

PIETSCH   enbio la rreyna dezir a Lançarote que veniese a ella onde al non feziese 

BONILLA    embio la reyna por Lançarote, que se fuesse luego para ella, e no fiziesse al 

por ninguna cosa 

 

Resolvida a questão do verbo, fica unde al nom (fezesse). O mais seguro é ficar colado à 

letra do ms. de Viena: enviou dizer a raia a Lançalot que veesse a ela, unde al non fezesse (ou 

seja, ‘a rainha mandou que Lançalot viesse ter com ela, pelo que nada mais deveria 

fazer’. O valor conclusivo (‘pelo que, por conseguinte’) assim atribuído a unde (ou onde) 

acha-se bem documentado na língua medieval 13 e é uma extensão do sentido locativo 

                                                      
13 Rosa Virgínia Mattos e Silva, Estruturas Trecentistas, Lisboa, IN-CM, 1989, 246; Ramón 

Lorenzo, La Traducción Gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla, II, Orense, 1977.  
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etimológico ‘de onde’ 14, que também se pode encontrar no texto da Demanda: aos III 

irmãos onde se Lançarot partiu (N2, p. 466).  

 

 

 

(18)  

Uma haplografia portuguesa, provocada por dois vocábulos semelhantes e contíguos, 

passou sem detecção nas edições de Piel e de Nunes: 

P, N   Quando Boorz viu seu senhor armado 

 

Mas justifica-se emendar para viu [vir] seu senhor armado, com base nos testemunhos 

estrangeiros: 

BONILLA   quando Boores vio venir a su señor Lançarote armado 

FRAPPIER §90  Quant Boorz voit venir son seigneur tout armé 

 

Bogdanow, como Piel e Nunes, deixa o erro sem emenda, embora cite a lição do ms. 

342 (III, 402N): 

BOGDANOW   Quant il voit son signor armé venir 

 

 

 

(19)  

P, N   Enviade vossos homes com vossas cartas a todolos desta terra 

 

Trata-se de mais uma lacuna de MS, facilmente emendável para a todolos [portos] desta 

terra, com apoio dos testemunhos estrangeiros: 

BONILLA   Enbiad vuestros hombres con vuestras cartas a todos los puertos destas 

tierras 

FRAPPIER (W) §98   Envoiez voz messages a tuz les porz de ce païs 

 

Bogdanow (III, 419) não emenda, tal como Piel e Nunes, mas cita BN 342: Envoiés 

vostres messages a tos les trespas de cest paiis. 

 

 

 

(20)  

Outra pequena lacuna de MS: 

P, N   se vós queredes vosso gram pesar e o gram destruimento da vossa linhagem 

 

Bogdanow (III, 423) segue esta leitura. Mas, com base em 

FRAPPIER §100   se vous voulez veoir vostre grant duel et la destruction de vostre char 

(RBDVO lignage) 

Ms. 342   se vos volés veir vostre grant duel et le grant destruisement de vostre linage 

BONILLA   yd a ver vuestro gran destruymiento de vuestro linage 

                                                      
14

 Joseph Huber, Gramática do Português Antigo, Lisboa, 1986, §421.  
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facilmente se reconhece a omissão de ver no texto português e a vantagem de o 

emendar assim: se vós queredes [ver] vosso gram pesar, etc. 

 

 

 

(21)  

P, N   Quando esto viu Galvam 

FRAPPIER §100   Quant messire Gauvains entent ceste parole 

BONILLA   E Galuan, quando esto oyo 

 

Constata-se que o verbo é ouvir e não ver, o que permite ler o texto português, sem 

necessidade de emenda, do seguinte modo: Quando est’oviu Galvam (‘quando isto ouviu 

Galvam’). Bogdanow (III, 424) não emenda. 

 

 

 

 

Casos em que a colação permitiria melhorar o texto castelhano 

 

 

(22)  

Nem sempre é o ms. português a apresentar-se defeituoso, evidentemente. Veja-se: 

FRAPPIER §89 il a nouveles oïes de vos et de la reïne 

P, N   aprendeu novas de vos e da rai a 

BONILLA   ha priso nueuas, e de la reyna 

 

Como se vê, o texto castelhano tem uma importante lacuna, omitindo de vos. 

 

 

 

(23)  

 P, N   ante eu queria que a el tevesse mentre vivesse ca morrer aqui 

FRAPPIER §93  einz voudroie ge mielz qu’il la tenist toz les jorz de sa vie einz que ele 

moreust issi 

BONILLA   que querria mas que ella tuuiesse toda sua vida, que no que moriesse aqui 

 

O erro (que ella em vez de que el la) mais parece ser um erro de copista, ou de 

compositor tipográfico (ou de Bonilla), cometido entre versões de língua castelhana e 

não na tradução do português para o castelhano. Isto se admitirmos que a ordem de MS 

(que a el) é a original portuguesa e que foi o tradutor do séc. XIII, Joam Vivas, quem 

procedeu a essa inversão da ordem dos pronomes.  

Mas como isso é dificilmente verificável e como não desejo começar agora a falar de 

clíticos, tema omnipresente nos trabalhos de linguística portuguesa, fico-me por aqui, 

tendo mostrado que existem condições para se empreender uma edição crítica da 

Demanda do Santo Graal.  


