AS CANTIGAS
DE SANTA IRÍA

CAPITULO

O

seculoXIII preséntase como o periodo de máxima

expansión do cnilo marianoen loda a Europa occiden

tal, como su pode apreciar de xeilo claro ó conlempla-las portadas das catedrais góticas. que substitúen o
l’amocrator como Figura central do parteluz oudo tím

pano románicos pola representación de María co \en< >
nos brazos. María ú v enerada como a Xai de Deus fuili >
Homo. calidade que lie permitió ser concibida sen

pecado orixinal e ser asunta ó ceo en corpo u alma tra
ía mone. Como Xai de Xesús, é a mellor mediadora
que o borne pode atopar para acada-la gracia divina: e

é tamén. por extensión. Xai de tódolos bornes, sobre

os que exerce continuamente a sita función protecto
ra.

J u—.

Cantigas
ck-Sania María.
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PeroosecuLiXlll chimen a cpo> .1 Je apoxcoda lin

LIS (literalmente. c|ue pode ser contemplado con admi

ca irobadorescaisobfe lodo da galcgc-poinioucsjc.sici

ración'. 'que pode asombrar') c. en particukir. o do seu

liana. porque a occitana —c lamen, en boa medida, a

plural neutro MÍRAB11.1A. con frecuencia complementa

francesa—descnvolver.insecxiraofdin.iriamcnlc na ('en

do por un xenitivo MIAD! ou DE1 En consecuencia,

tuna anterior), que comerle a mulleren sentir. en DOMI

pódese dicir(|itc. en maiorou menor medida, os niila-

NA. da que o (robadornon c máis que \asak 1. seividur.

grexson naifacions de marabillas. alómenos desde o

Este transíasamenio das relacions leudáis a relación

punlodc \ isla climolóxico. Para], l.c Gofl. a diferencia

amorosa experimenta unha nova transformar ion o ser

fundamental entre MIRABILIS e MIRACI LOSI :S estriba

adaptada para expresa-la actiuidc que debe adopta-lo

en que as "marabillas" suponen unirá mulliplicidade de

crislián ante a Vir.xe. que se presuma como Daña das

lorzas, montres que os "milagres" leñen un amor único,

donas. Sennor das sen ñores. como a máis perfecta de

que c Deus ( e que se manifiesta a través dos seos santos

lúdalas mulleres, porque Ibi locada directamente pola

gracia de I )eus. que quixo nacer déla manlcndoa pura c

lamentación do mu rabil loso no milagro e unha tendencia

inmaculada, sabia, comprensiva c xenerosa. sempre dis

a racionalízalo, desprendéndoo do que considera o

posta a interceder ame o seu Filio por calquera pecador

carácter esencial do marabilloso: a súa imprevisibilidade.

minimameniearrepeniidoque implora a súa axuda,

Defeito. osmilagresson predicables,pois,conocida unha

Noné.pois.esirañoquc.asicomoa/ínnnmrcncon-

situación de conflicto e canecida (amén a vontade divina

trouniimerososciiltivadoresenlinguasdiverstb.laméno

de deixar constancia do seu poder, podemos deducir

culto a María, aproveitándosc do (ódigo poém o amoro

fácilmente o que vai acontecer, ata tal punto que Le Goff

so . producise abundantes textos, algúns de carácter ¡lia

ere "discernir unha especie de crecente cansazo nos

do. producto dos mesmos círculos ifobadoiu-ios que
veneraban á domna mundana, muiros imutifados en

que. desde o momento en que un santo aparece, sábese

obras máis completas dedicadas integramente a María, Ó

o que vai facer" (p. 15): isto supon "unha especie de

primeiro grupo corresponderían aquelas < orrmosF ión.s

baleiramento do marabilloso" (p. 14).

queseiimitanacanta-lasexcelenciasda Senw/po; anto

Como forma literaria, o milagre é unha narración

nomasia (destilo dalgunlias das crm/igíoí/to’/má- que

breve arredor dun feito extraordinario, relacionado co

nos habernos de referir máis adianiei: ó mgmoio. <obre

culto a 11 n santo, nun santuario ben determinado, referi

todo, as grandes coieccións miraculísii'.a- mmaar.a- da

do a un beneficiario identificable. sincero e agradecido,

klade Media, nasqucu/r/mvíombiiia' onim'.riór.'.de

que expresa o seu recoñecemcnlo manifestando publi

carácter narrativo e exemplarizante oro' •

camente a gracia recibida dianle dunha autoridade (reli-

casan(eriores.enparlicu¡ara<ulaaonad: >COí..j?ZOgl1l-

xiosa e. ou notarial) e ante os peregrinos dos santuarios.

mi. 'O.'-ri,' ■: <; c-SVIll-

Supon unha hierofanía da n’r/ns/>/’que actúa a través

fia (na súa derivación conecioa

l>lllllK

dun santo e transforma unha situación negativa, resol-

OMlRACl'LL'M-run upo o- míalo

non en

contado, pola súa propia deugna'.iór. '.o'.o."u'/ode

orixina. por parte do beneficiario, a alegría da acción de

■prodixio' ou ’marabilia. pois aínee íiuó a- maraofias'

gracias, a súa expresión | bíblica e a exaltación do santo

da evolución lingüística pre-rnter.: ove

en cuestión'. Aliteraiufamiraculísticalsobrelodoen pro

ternemente ben diferenciaco-

sa) é abondosa na klade Media, posiblemente porque

miia^ O.’ ■: "[(iraóilla

leñen unha orixe común : 0•. uro-, ¡dir.o

orarse'. 'mirar cor. a-ombr 0.

mom-

está lexitimada polos propios Evanxeos(os milagres rea

oór. ó rr.e-'.mo

lizados por Xesús para manilesta-la súa divinckidelepola

mira-

concepción da santidade como imitación das accións de

moro-

Cristo. Pero, ademáis, non parece que se ¡nipona ningún

tempo derivado do adxeihMiPA año. marabilloso'í.MIRACLr.'V um 7/4

t

sa. u foi precisamente a íina'm m ¡amo

idOll

coa acepción de prodLxiq, Abum j.

o

adverbio MIRACL’LOSE rm?

modo'.i. ó tempoaiiu ravorc A

-m. ■

■

de accións milagreiras que sirvan como elementos de

•;

propaganda e de atracción, e que xustifiquen a afluencia

OrVÍLABI-

de fiéis a ules.
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No tocante ó EXEMPLUM’’, estamos ante un termo

Deus. Así, en Inglaterra, destaca a compilación de Gui-

que na Idade Media ten varios significados, entre eles o

llerme de Malmesbury: en Francia, os santuarios de Char-

máis común, herdado da Antigüidade. era o de ’exem-

tres, Coutances. Laon. Soissons. Rocamadour... elaboran

plo', modelo de comportamento ou de virtude. Pode

compendios de autores ás veces coñecidos. como Vin-

designar unha función retórica, pero aquí interésanos

cent de Beauvais. En Portugal, as coleccións de milagres

sobre todo referido a un tipo particular de relato, usado

muríanos teñen un dos máis completos representantes

como método de persuasión polos predicadores e polos

no Maríal alcobacense dos séculos XII-XIII. que contén

autores de obras moráis, que elaboraron coleccións de

algunhas narracións con versións próximas ás dos Hilá

exempla listos para seren utilizados nos seus sermóns

dmele Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, e ás Can-

con carácter ilustrativo e persuasivo. As fontes son moi

tipas ele Sania María.

variadas: a Bibl¡a. vidas de santos, relatos históricos e lite

Estas coleccións de milagres. redactadas en latín (e

rarios, fábulas, lendas e tradicións folclóricas, ou mesmo

normalmente en prosa), estaban reservadas ós clérigos,

a experiencia pernal do redactor (sobre todo no século

que encontraban nelas un material moi útil para a predi

XIII).

cación. A partir do século XII muitiplican.se as traduc-

Non é difícil advertir que MIRACULUM e EXEM

cións e adaptacións (preferentemente en verso), que as

PLUM comparten unha serie de trazos esenciais"’: ambos

fan máis fácilmente asequibles ós fiéis: a máis antiga"

son narracións breves, presentadas como veraces, desti

pa rece se-la versión de AdgarL un monxe anglonorman-

nadas á comunidade dos fiéis, cunha finalidade morali

do do que se posúen poneos datos, que reuniu a9 mila

zado™. Ademáis, o protagonista do EXEMPLUM pode

gres marianos no sen Gracialambientados na meiran-

ser un “heroe" en sentido ampio, pero tamén un santo

de parte en Inglaterra, aínda que varios tamén o están en

(modelo de vida exemplar), aínda que non realizase

Chantres. Ó longo do século XIII aparecen numerosas

necesariamente milagres. Diferéncianse, sobre todo, en

compilacións en romance, pero probablemente as máis

que a intervención divina (a través da Virxe ou dos san

importantes e coñecidas1' son os Mímeles cíe Nostre

tos) é máis evidente no MIRACULUM, que ten unha

Dame, de Gautier de Coinci'L os Milagros ele Nuestra

estructura un poco máis complexa e no que non adoita

Señora, de Gonzalo de Berceo1'. e as Cantigas ele Santa

faltarla intención propagandística. Pero o acontecemen-

María, de Afonso X o Sabio2". Na niesraa época prodúce

to descrito no MIRACULUM case sempre pode ser pre

se a translación do relato á escena, gracias áobra de Rute-

sentado como EXEMPLUM, xénero que contaba cun

beuf, que, co seu Míretele ele Tbéopbile-'. inaugura unha

modelocompositivoqueofrecía un patrón axeitado para

variante do xénero, o "milagre por personaxes", coma os

a distribución do material narrativo, razón pola que se

que se sabe que foron representados tódolos anos, entre

adapta frecuentemente para a confección do MIRACU-

1339 e 1382. con motivo da reunión da confiaría dos ouri-

LUM.

ves de París.

Aínda que. como xa indicamos, os mí/r/graconstitú-

Se se confronta a obra de Afonso X coas de Gautier

en unha especie de complemento obrigado das l/'tae

de Coinci e Gonzalo de Berceo. aparece visible unha pri-

sanctoriim (adoitan ser probas irrefutables de santida-

meira diferencia no título que se lies atribúe: mentres as

de), e.existcn desde mitigo". o que agora nos interesa de

outias manieñen a denominación tradicional dos MIRA-

xeito particular é a súa vinculación o florecemento do

Cl’LA. a afonsí e coñecida como Cantigas, titulo que

culto á Virxe María 2, producido nos séculos XI e XII bai-

parece deberse a unha decisión dos bibliotecarios de

xo a influencia de Oriente e que ha de orixinar un núme

Felipe II. despois da última encadernación dos códices

ro considerable de coleccións especializadas: os /»/'/</-

do Escorial que levaron a cabi r. aínda que aqueles póde-

gres ¡mínenlos. Cada santuario consagrado a Nosa Señora

no ter tomado, alómenos, da indicación que aparece, en

elabora unha especie de anais marabillosos que a teñen

tinta \ ermella. ó final do fol. -iv do codice T.l. 1 do citado

como protagonista e nos que. canda os relatos historíeos

mosteiro: ai|ii i sse acaba o prologo das cantigas de san

propios do lugar —nacidos de fetos que se presentan

ta maria", De tódolos xeitos. se dei.xamos a un lado as

como constatados—, xorden verdadeiros contos11, sem

cantigas ele W( lúdalas correspondentes ás decenas,

pre destinados a engrandece-la confianza na Xai de

ademáis da -+09). as de pelieon (-tt) 1 e 41)2). sute pesares
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< 403). das Mayas (406), das cinco/estas de Santa María

etc.). de cobras esoestM?. 188.8:106.9:293.8). especifi

(410-415) e tódalas que lies seguen a estas (ata a 427. que

cando claramentea sita finalidade. desde o primeiro pró

e a última), que cantan os Jeitos máis importantes da vida

logo:

terreal de María, o resto (nada menos que 356 cantigas)
poderían agruparse, como as colecciona similares de
GautierdeCoinciouGonzalode Berceo.bai.xoa “etique

ta" de Miragros * xa que (porsuposto, con esa finalidade
claramente didáctica de fomentado culto á Xai de Deus)

este/mro.comacliei.

Jezaoiirrealoor

da Virgen Santa Alaria,
que éste Madre de Deus.

enqueeleiiuiitofia.

relatan milagros de todo tipo ñusque Ela é a protagonista

Poren dos miragres seos

principal.

femeantaresesóes.

Xon obstante, esa modificación, ademáis de vencellar este cancioneiro a aqueles outros que transmitiron a

lírica trobadoresca de carácter mundano, presenta a van-

saborososilecantar.

todos desenlias/urdes,
com’vpodedes adiar.

taxe indubidable de poner de manifestó que a intención

Por ou tra banda, uestes mesmos versos parece pitñer

do monarca non era nutra que a de cantan Santa María

de manifestó en qué tradición se inscribe: a meirande

as súas excelencias, as suas virtudes e as gracias e favores

parte das composiciónscuntidas noseu “libro" son mira-

que lies concede ós devotos. De feito. el designa a obra

gres. perno Rei non pretende contalos como tales, senón

como lirnr' no Prólogo, -I. v, 19. e na cantiga 2D9-1, tanto

convertelos en cantares, en cancións. ó modo trobado-

na nolqueexplica cómoo propio reí curoudunliagran

resco", Ieito.s “a onrr'e a loor da Virgen Santa María", xa

dor porque "poseron-l le de suso o Hito das Cantigas de

que el se autoproclama Probador de Vosa Señora", a

''aula Maria'iwmá no \. 29(“Eos lisíeos mandar aii-me

Dama a que mellor llecadra o tópicodo 'exceso', xa que

póer panoscaentcs. mas nonoquixfazer. masmandei

Ela siéoserhumano mais perfecto que Deus pitido croar

o /j'/'/'íBe/í/aduzef ): e probablemente (amen na cantiga

i precisamente porque estaba destinada a .sc-la Xai de

3-t I. S3 (c tan inste o miragre meteron ontñis mar itres

Deus Icito l ióme i. \si. as denominadas cantigas de loor

miragres enogran lirnr, en que outros muitos jazen-)",

responden básicamente a esta tradición trobadoresca.

Xo fvlerente ó comido, fala de cantigas. ou lien de can

aínda que cambie substancia luiente o sentido do'amor

tares" iPrólogoA. 25: Prólogo!!. ti: cantiga-i". 13: 10'9:

cimtadoen relación coa suadesiinataria

Cantigas
deSanla María
"Códice I".
Julio lár
Ijibliotecu
.Xazioiiale
de Florencia
cancioneiro profano, poden utilizar estrofas de diferente

As abitigas de niiragre, pola súa banda, utilizan un

esquema estructural máis propio do exemphtm e da

medida e extensión, e cunha distribución de rimas rica e

haxiografía. cheo de fórmulas que as aproximan á tradi

variada. pero (agás no caso dos descordas, que se carac

ción épica, pero encadadas nuns moldes formáis que lie

terizan precisamente por romper esa norma’ tódaku

corresponden á lírica. E é precisamente aquí onde se

estrofas dunda cantiga presentan a mesma estructura

pode advertir outra das diferencias substanciáis con res

Ademáis, igual cas cantigas profanas, da proba do seu

pecto á obra de Gautier de Coinci ou de Berceo. xa que

carácter musical o feito de que a primeira estrofa repro

os J/írac/es franceses están compostos en laissesüu lira

duce a partitura que se repite en tódalas demais. Tamén.

das monorrimas de diferente extensión (que é a forma

como se ha de ver no apartado correspondente, utilizan

métrica propia da "xograría". é dicir. da haxiografía e da

básicamente un dosdous tipos de cantiga establecidos na

épica, así como da meirande parte da narrativa en verso).

Arte de Trabar que precede ó Cancioneiro da Biblioteca

e os .Vífa(gztt'casteláns recorren a unha especie de fórmu

Nacional de Lisboa, o de cantigas de refrán. E aínda se

la intermedia —non en balde coñecida como mesterde

poderla ver un vestixio máis do influxo dos cancioneiro

clerecía, para marcar unha posición claramente diferen

profanos na presencia das breves zuzasen prosa que pre

ciada da vertente popular "xograresca". pero tamén da

ceden (explicando, resumindo) os textos poéticos, ó esti

outra modaliclade de “poesía culta", a profana— que

lo. máis que das zuzas extensas (e novelescas, en moitos

manten un certo parentesco cotí anterior, pois a caderna

casos) dos códices occitanos. das que podemos encon

i ía supon secuencias de versos monorrimos. pero, iso si.

trar acompañando. sobre todo, a bastantes cantigas de

respondértelo a unha regulamentación: tódalas tiradas

escarnio nos apógrafos italianos da lírica galego-portu-

son de catiro\ersos (xa non de loiixitude \ ai iable). a i ima

guesa.

é rigorosamente consonantica (ñas fa/ssesesta era tamén

Cos distintos modelos formáis escollidos está posi

maioritaria. pero podíanse encontrarcasosde asonancia.)

blemente en t elación a propia extensión das narracións.

e os versos (ademáis de ser alexandrinos. divididos pola

pois. en xeral. tanto os 58 múñeles de Gautier de Coinci

cesura en dous hemistiquios, mentres que os xograrescos

(queadoitan rematar cunha coda sermonaría de carácter

eran sobre todo octosílabos) son estrictamente isométri-

didáctico-moralizante) coma os 25 milagros de Berceo

cos (característica que non sempre se respectaba total

son sensiblemente máis longos cá meirande parte dos

milagros de Afonso X (que. ó parecer, pretendía jnrivil e-

mente no mesterdexograría).
As Cantigas de Santa María, pola contra, adscríben-

xiar cun maior desenvolvemento expositivo as que ocu

se claramente ás formas métricas definitorias da lírica tro

paban un número acabado en 5 —do mesmo xeito que

badoresca: é dicir. son cfl/zc/wzs compostas en estrofas,

as decenas se reseñaban ós loores—). Por poner só dous

de diversos metros e combinacions rímicas: igual ca un

exemplos ó respecto, pensemos que o milagre de san
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Ildefonso ocupa 1 ..S5{)\crsosen Gauiiur. 108 en Berceoc

Obsen ando, en calquera dos quince casos en que

58 en Alonso X: o de Teófilo desem dlvese o longo de

iso é posible, as tres \ ersións d< > mesiiit > milagro’. ponse

2.090 \ersos en Gaulier. c mesmo de 65" en Berreo, c

de manifestó desde t > primein > mi tíllenlo a existencia de

redúcese a i-i en Alonso X. O comentario xeral que se

diferencias notable-' entre cías, dilerencias que non se

pode

extraer

deste

parangón,

como

expon

\

deben so á omisión ou adición de conos datos, senon

Beriolucci'. e que Gaulier narra de xeilo sinxelo e adap

tamén o modo de difundidos mesmosfeilos.e ¡so a pcsai

tado ó gusto da época historias de carácter moralizante,

de que a técnica compositiva c básicamente a mesilla.

mentres que Afonso Xsobresae pola importancia métrica

pois nastres coleccións romances se ohservaa influen

e musical das súascantigase Berreo se limita a traduciré

cia d(>s dicta mes da retórica. aínda que tal \ ez sexa

versificadas lonles latinas .En calquera caso, o propósito

na obra de Afonso X ondea sita presencia resull;

de edificación moral do «inte está presente nos tres, aín

máis evidente no que se relire á distribución da

da que se comporten deforma diversa no ornamento das

materia ’. Asi. por exemplo. é curioso observar

lomes, pois. mentres que Gautiertende a adaptalasalon-

como —limitándonos a esta parte da estructura

gándoas considerablemente. Alonso X. moderado pola

narrativa— utilizan de maneira diferente os tres

hrei'ilase polo propio molde formal seleccionado, redú-

a utores a condusio: en G a ut ier é didáct ico-mora I. en Ber

ceasa composicións rehlivamenle curtas.

ceo simplemente didáctica” e na maioría das Cantigas

Deixando á parte estas diferencias máis ou menos

nin.sequera existe.

profundas entre as tres grandes coleccións de milagres

A desproporcionada lonxitude dos Miradesam res

marianos en linguas románicas da Idade Media (que se

pectóos Qt/t/rgr/sdébese. esencialmente, a cloits factores:

transparentan tamén en aspectos de

tipo material, comoopropio formato
dos códices —só os que conservan
as CS.\1 responden a un tipo de gran

luxo. con espléndidas miniaturas e

coidada notación musical—), é posi

ble establecer paralelismos entre
cías'-' alendendo exclusivamente ós

milagres que conteñen. Así. por

exemplo. obsén ase a presencia de
coronta e oito dos relatos franceses
ñas Ql/“.e. alómenos en vintecinco

deles, as coincidencias non parecen
resultar da consulta dunha fonte
ce iiniin, senón dunha a uténtica adap

tación realizada polo reí castelán a
partir das versións de Gautier. Xo

locante a Berceo. son dezaoito os

milagres recollidos tamén ñas C5.1/.
aínda que non existe constancia
dunha consulta directa da obra do
primeiro por parte do rei Sabio1'.

En total, son quince" os milagres

comúns ás tres obras, máis tres pre
sentes en Afonso e Berceo (cantigas

números 12. 39 e 86) e trinta e (res

compartidos só por AfonsoeGautier.

Cantigas
de Sania María.
"CódiicT"
cantina !8~.
f<iHt¡247r.
Mosleiro
deSan l.onrenzo
do Escorial

2. OS CODICES

a) a inserción de proverbios e máximas de carácter
moralizante no interior do relato, intercaladas entre os

versos que dan corpo á narración dun suceso milagro
As Cantigas de Santa María transmitíronse en catro

so:

b) a intención indubidable de Gautier de non escati

códices, identificados respectivamente coas siglas To

mar esforzos nin versos para ofrecer un relato luxoso en

(conservado na Biblioteca Nacional de Madrid, coa sig

detalles relativos á acción, pero, sobre todo, á expresión

natura 10 069; antes na Biblioteca Capitular de Toledo). E

dos sentimentos dos personaxes, utilizando a descrición

(Mosteiro do Escorial. I.b.2), T(o Escorial. Tille /■’(Flo

emocionada dunha situación coma unha arma suple

rencia. BibliotecaXazionale. B.R. 20). Ademáis, da canti

mentaria para chegar ó corazón do oínte.

ga de loor o- 40 e dun fragmento doutra do mesmo tipo

Berceo, pola súa banda, tende a narra-ios mesmos

non incluida en ningún dos códices citados huí un teste-

acontecementos nun ton humilde e familiar, aliviado de

muño posterior no Cancioneiro da Biblioteca Nacional

toda carga moral (substitúea polos proverbios e expre-

de Lisboa (antigo Colocci-Brancuti). eos números lú" e

sións cotias que aproximan o milagre ó público que o

-468 (que se corresponden con 18.9 e 18.18 do /¿l/de

escoita). Prescinde de rebuscados artificios retóricos

Tavani)"’.

—sen que isoimpliqueundesci >ñeccmentoda técnica-

Ningún dos códices, todos en pergamiño, conserva

para relatar feitos enmarcados na realidade que circunda

un colofón que inclúa a data da súa elaboración, aínda

o seu auditorio, con referentes concretos e lien caneci

que existe un acordo tácito en que a súa composición
se deben de producir a fináis do século XIII. tal

dos para assúas metáforas e descricións detalladas e
realistasquepretendendarverosimilitudeá his

vez coa única excepción de To, que parece ser

toria.

unha copia un pouco posterior11 dun posibleori-

No medio está Alonso X. preocupado pola

xinal perdido que contiña precisamente a pri

exposición concisa e rápida dos feitos. de xei-

meira colección afonsí de cen cantigas (ás que se

lie engadiron no apéndice outras vinieseis: cinco

to q ue o lector non se poida distraer da lección
que transmite o relato: para lógralo, elimina da

/estas de María, cinco/ésto de Cristo edezaseis canti

narración as descricións e digresións innecesarias para a

gas). precedidas dun texto de abertura e rematadas con

comprensión cabal do milagre. poñendo de relevo a

oiitro de peche. Mettmann1' suxire a existencia de tres

actuación do beneficiario, único merecedor do premio

lases na configuración desta tradición manuscrita:

a) entre 1270 e 1274 confeccionaria.se o antecedente

(oucastigo)daVirxe.
En vista de todo iso. posiblemente teñamos que pen

de To-,

»

sar que os tres cancioneiros muríanos ós que nos estamos

b) entrel2"4el27“teríaseprocedidoaunhapr¡mei-

a referir responden a diferentes concepcións de transmi

raampliación.duplicandoo número inicialeacadan-

sión dunha mesura doutrina. A versión francesa, tal vez

do asi un total de duascentas cantigas (colección á

porsercronoloxicamente a primeira. parece máis próxi

que correspondería 7):

ma ó xénero do sermón, ó que debería esa gran carga

c) entre 12“ e 1282 teríase levado a cabo a confec

moralizadora: a de Berceo está máis preto da épica, aló

ciónele ¿’. ó mesmo tempoque se intentaba acabar E

menos na súa proposta dun personase presentado case

De acordo con isto. Mettmann supon que Alonso X

coma un lieroe. na súa loita —e conseguinte victoria-

realizou unha primeira compilación de milagrea (dáñ

contra a adversidade: a adaptación

elo! les forma de cantigas, como xa sinalamos >.

galega, pola súa banda, tende máis

ese códice perdido (pie comería a primeira

cara o exeinplinn. narrando de

versión das cen cantigas transmitidas por To

maneira concisa un modelo de

e que probablemente debamos identificar

actuación do que é posible extraer

co Hito que se menciona na cantiga 209.
( nlia vez rematada esta primeira serie, deci

(sen necesidade de insistir directa
mente

nula)

unha

diría procederá unha ampliación compoñen-

conclusión

do o mesmo número de novos milagrees e loo-

didáctica.
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de San Lourenzo
do Fscorial

res e confeccionando eos douscentos un novo códice,
de carácter luxoso e con ilustracións IT). que á vez se

Nesta obra, a estructuración en decenas das composi-

vería complementado coa realización doutro códice

cións (marcando cada unha destas por medio dimita

adicional, con duascentas composicións novas (El.

cantiga de /omáestá subliñada adicionalmente pola exis

este, sen embargo, quedoii inacabado (tal vez pola pro

tencia dun programa ilustrativo que prevé a existencia

pia morte do reí). Paralelamente, deben de elaborar

dimita miniatura de tema musical cada dez textos, con

nutro códice diferente lid. litáis modesto materialmen

representacións de músicos que tocan diferentes instru

te pero que. en compensación, reune os textos com-

mentos (razón pola que /:'é coñecido como 'códice dos

prendidosen /'+/■'.

músicos'). Complementariamente, a primera cantiga

liste códice E representa, pois, a colección litáis

aparece precedidadunhagran miniatura naque se repre

extensa: un total de ca trócenlas diias cantigas, completa

senta ó re i rodeado pordous coros, feniininos e masculi

das con doce composicións litáis, entre as que volven

nos. cimba folla de pergamino na man. e polos músicos

aparece-las cinco /ésto'de Sama María presentes en Tn.

queexecutanapeza.

Cando Afonso X decicliu duplica-lo nú mero de canti
gas e inicia-la confección de T. o material existente na
compilación inicial tivo que ser reordenado: respectouse

o criterio de reseníí-los números correspondentes ás

decenas para as cantigas de loor. pero, ademáis, quíxose
resalta-lo número 5 do seguinte xeito: a tódalas cantigas

con número acabado en 5 adxudicábaselle unlia niaior

Cantigas
de Santa María.
"Códice 7'".
anilina / 57
Julio 21 Jr
Modeiro
de Son biitiviizo
do iscorial.

extensión, que se complementa coa asignación de dúas

páxinas miniadas (no canto dunlia soa. como lies corres

ponde ás dentáis). o que. en total, supon a aparición de

1.262miniaturasdistribuída.sen210lám¡nas.Acantiga50
foi substituida por outra. porque perderá a súa función
inicial. Pero a revisión tiv o que ir máis lonxe. xa que foi

Te Fson. sen dúbida. os códices máis luxosos. de

preciso corrixir tódalas referencias que na primera colec

gran formato. 0 primeiro deles consta de 256 folios de

ción remitían ó número global de 100. Engadíronse

pergamino avitelado de -t<8'6 cm de alto por 33 - cm de

varios apéndices e o códice quedou constituido por cen-

ancho (o tomo completo mide 50'3 cm x 33'8 cm. e 13 cm

to tres cantigas das cento vintesete que figuraban na pri-

de grosor); o segundo, de 166 folios similares ós do pri-

meira versión, máis tódalas novasque viñan a complétalo.

meiro í mide-h'5 cm de alto x 31 cm de ancho). Son libros

Xalgún momento, difícil de precisar, engadíronse tamén

para ser vistos, porque, ademáis da música, conteñen

as prosificacións castelás das vintecinco primeiras canti

ilustracións en páxinas enteiras. div ididas en seis ou oito

gas. que aparecen colocadas coma se se tratase dun

viñetas, que privilexian unha vez máis o número 5 e que

comentario ás correspondentes miniaturas, pois están

desenvolven en imaxes os aspectos máis relevantes do

dispostasdebaixodelas.

milagre narrado no texto. En ^aparecen, tamén na parte

F concibiese coma un complemento de T. polo que

inferior dos folios correspondentes, prosificacións en

debía ser igualmente luxoso. O ter quedado inacabado,

castelán das vintecinco primeras cantigas. Cada un deles

as cantigas novas son só cen. pois as otaras cairo figuran

debía de conterduascentascantigas, pero /“’quedou ina

xa na primeira colección.

cabado. non soamente na transcrición das composicións

Paralelamente, e sen que se canezan os
motivos con certeza12, iniciou.se a copia do

(só conten 10-t). senón tamén na notación musical e no

programa iconográfico.

códice máis extenso, e proporcionalmente

O primeiro proxectoté dicir. o antecedente de

menos luxoso lE). pois. aínda que presenta

Tu) abríase probablemente coa composición que

tamén notación musical. carece das páxinas

Mettmann, na súa edición, designa Introducción .1.

miniadas que decoraban Te Tesa ausencia

na que figuraba ese verso 25 que indicaba 'fez cen can-

é parcialmente suplida, como xa temos indi

taresesóes'.quedeheu deser corrixidoposteriormente

cado. por medio das viñetas (a ancho de

en dezo cantares e sóes' para axustarse á no\ a exten

columna) que acompañan ás córenla cw///-

sión. A esta introducción seguirialle o Prólogo [}. a colec

gr/sde/oo/1—ademáis de acompañará cantiga inicial—

ción propiamente dita principiaría coa cantiga I (Eslava

e que representan músicos tocando instru mentí >s di\er-

primvira cantiga de loor de sania liarían a 5(11 sobre as

sos. Para levar a cabo o provecto de catrocentas canti

sete dores da \ irxei '•en ¡ría de bisagra como composi

gas, eran necesarias trescentas cincuenta e no\ e das de

ción central do cancionero, ea numero h)()( 122 na edi

iniragre. pero, dado que A non estaba completo. talla

ción de Mettmann) ponería o broche final presentando a

ban algunhasisaíusedo paso re petindo sete milagros xa

Mana como intercesora no Xuízo l'inal. O códice ¡a que

presentes noutra parte liste libro conten, así. catrocen-

dar pechado completamente coa cantiga de pilieón

los dezasete textos, entré os que se cuntan as cinco fes-

figura na edición de .Mettmann c<> numero i()l (Macar

las da Virxe do primeiro cancioneiro. que abren o

cciiáintdresfeilosacabeieconsont

manuscrito v reí. edidas agora por un prólogo composto
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específicamente para elas e seguidas por sete loores.

divina que o facía apto para as súas pretensión* impe

Despois deste bloque inicial vén o índice, a introduc

líais.
\o seu testamento. Afonso X especifica que "todos

ción. o prólogo, as catrocentas cantigas que configuran

a colección propiamente dita, a cantiga depiticon e

los libros de Cantares de loor de sancta María sean tod<«

outra de rogos. Esta colección, ó.se-lamáiscompleta.éa

en aquella iglesia do nuestro cuerpo se enterrase e que

que lies sen e de base ás edicións modernas das Canti

los fagan cantar en las fiestas de Sancta María", pero non

gas de Santa .María (que inciden o total de catrocentos

parece que esa manda testamentaria (que o Rei facía

vinte textos que resultan da combinación de ¿'con

como sufraxio pola sita alma) se cumplise escrupulosa

algunhas nutras que figuran en códices anteriores e non

mente.

foron recollidas aquí), que, sen embargo, intentan man-

O primeiro códice depositado na biblioteca dunlia

catedral puido ser To(¿ou o seu antecedente?). que estivo

te-la ordenación propia de T.

Aínda que existe un certo acordo entre os críticos

na Biblioteca do Cabido ata 1869. ano no que fóitraslada-

con respecto ó establecemento destas fases distintas na

doá Biblioteca Nacional. En calquera caso, a.situación en

elaboración do cancioneiro marial do rei Sabio, aínda

Toledo non corresponde tampoucocoa disposición xeral

están sen resolver moitos problemas relacionados, entre

do testamento, senón que parece debida á vontade do

nutras colisas, co parentesco existente entre os distintos

propio Rei. aínda en vida. Te E. pola súa parte, estiveron

códices. E iso. en boa medida, porque tanto as correc-

na catedral de Sevilla ata que Felipe II ordenou que os

cións textuais (con enmendas procedentes de fontes

conducisenórecén construido mosteirodo Escorial.

diversas) coma as reordenacións dos
textos nos diferentes manuscritos reflic-

ten a existencia dun proceso de cons
tante reeiabi unción da obra'1.

Outro dos problemas relacionados

con estas características dos códices
afonsís é o dos seus posibles destinata

rios". dado que tan luxosa presentación
ieo propio fórmate >) non parece compa

tible cimba divulgación popular senón
cimba circulación, como moito. restrin-

xida á corte e ó contorno real. É posible
que algunha cantiga estive.se destinada

a certas celebracións litúrxicas dedica

das á Virxe. como se poderla deducir

das alusións dése tipo contidas nos pro
pios textos, pero tamén o é c je a súa

interpretación se producise só en pala

cio. como iinlia desas 'alegrías" as que
se retire < > titule i Vil < la Partida segunda.

cando regula o pasatempo rexio e prin

i

■

~

A A~*

cipesco! (Ténsese na miniatura inicial do

"códice dos músicos ). En calquera

case i. n< m deixan de ser libros para exhi
bir. tal \ez como símbolo externo do

poder e a autoridade do monarca, do
que indicarían, á vez que a grandeza

persoal e política, a especial protección

< tanligas
dcSama Mana.
■r.iií/kt

Jotio l!Sr
llihliuleco
\ii:luiiiile
<lel-'l<neii< iti

Detalle
tloMosfebv
deSañta María
deMonfem.
A Coruña.

329

3. ORGANIZACION

OdestinomáisestrañofoiodeF.quenonsónoncumpre o desexo de Alonso X senón que rnesnio sae de Espa

ña. a través de mans que non son sequera as dos herdeiros

DO CANGONEIRO MAMAL

do rei.J.HernándezSernasuxire varias hipóteses ó respec

to dignas de atención, imita délas a de que este manuscri
De canto expuxemos ata o momento resulta eviden

to. sen acabar, fose enviado a Murcia. < nádese enterrarían o

corazón e as entrañas do rei; con isto si se cumpliría a von-

te que as Cuntíais de Santa María non son ti n producto

tade expresada no testamento de que estes librosestivesen

ocasional xerado por acumulación, senón que respon

onde estivese o sen corpo. para que se cantasen alí eses

den a un plan preconcibido, coidadosamente preparado

louresA Santa María. As propias figuras inacabadas pederí

tanto no seu contido coma na sita disposición (ademáis

an suxerir que a escola de pintores de Murcia se encargaría

do formato material) por un monarca eos suficientes

de remátalas. Pero o cardeal Silíceo pitido desaconsellar

medios (de todo tipo) ó seu alcance e cunda decidida

que fose depositado libro tan desacamelado. quedándose

vontade de lévalo a cabo. O producto é, incluso, un libro

con el e cleixándoo despois en Iterdanza ó seu párente

milagroso, que ten a facultade decurara Afonso X dunda

Alonso Silíceo, a partir do cal pasou por varias vendas

enfermidade (cantiga 209).

sucesivas ata chegar á Biblioteca Magliabecchiana. De

Xa sinaiámo-lo desexo rexio de poner de relevo o

tódolos xeitos. calquen dipútese deixa aberta a interro

número 10 (cifra perfecta, pechada, asignada á divinda-

gante sobre os motivos que levaron ó rei Sabio a proyectar

de). de maneira moi particular na primera redacción de

eses dous luxosos voluntes complementarios e a confec

cen cantigas (producto de 10x10. símbolo da totalidade.

cionar paralelamente a versión máis completa de ¿",

polo que tantén son cen os versos da anilina depilicoii

v
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que pecha <) libro, distribuidos en ll) estr< ;fas de 10 vera >s

cofre que encerra un regalo, dun marco, dunha ofrenda a

cada unha). e. con el. o sen divisor, o 5. que resulta da

cambio de axuda e protección), recorrendo para ¡so. por

suma de 3 (o número da Trindade. é dicir. de Deus. que é

exemplo. ó uso da primeira persoa en ámbolos dous

a un tempo L'n e Trino) + 2( número humano, por ser par.

lugares: á declaración expresa na cantiga l da súa vonta-

di\ isible. corruptible), por esta razón admite unha inter

de de frohari Xai de Deus, que se dá como realizada na

pretación como número da procura de Deus polo lióme.

referencia final a ter feito cantigas de /wrde militas

Ademáis, o carácter impar do 5. e a súa posición central

maneiras": á petición de menee I protección no outro

na serie das unidades, dalle un valoraltamente positivo":

mundo, pero xa antes ueste) no Prólogo B. que ten o sen

pero, sobre todo, é innegable a súa relación con Xosa

ex irrespondente simetría > na cantiga -101: etc. Coma se se

Señora, empezando porque o propio nome de María ten

tratase dunha extensa misiva, formalmente correcta,

cinco letras, igual que son cinco as decenas do rosario,

cumpre con tódolos preceptos da r//s dickiminis. que o

cinco as súas testas, cinco os misterios gozosos, e outros

monarca debía coñecersi (liradamente e que aconsellaba

tantos os dolorosos e i >sgloriosos. Todo isotransparenta

unha distribución en cinco partes: salukilio. e.xordium.

se na selección dunha cantiga máis extensa fe máis

narrado, petitioe ccjiiclusúf. cada unlia cíelas cunha fun-

amplamente decorada: as miniaturas correspondentes

ción específica:

cobren dúas ¡sáxinas enfrontadas) para as que <icupan un

a) Xa salutatiosm presentadosoemisore odestina

número rematado en 5. e dunha cantiga de loorpm as

tario. e adiántase o comido da epístola: o Prólogo .-I pre

decenasiconistoadistribuc¡óndasci///ñgi/.s</e/i//7r/g)'ee

senta ó emisor, adornado de tódolos seus títulos, e a

as de /empresenta a disposición do propio rosario).

María, así comoa i >bra quese inicia.

A ampliación final a catrocentas cantigas podería

b) 0 e.xordium meste caso, o Prólogo Bi é a parte

supoñe-lo límite máximo alcanzable. pois. segundo Che-

iikíís apropiada

valiere Gheerbranl”. esta cifra resulta de multiplicar 20

cal se pasa a escribí-la carta propiamente dita (narrado).

paraacY//)to//o/>e)mr'o/e///we,dcspo¡sda

i producto do 10 polo número da ambivalencia) por
S e p< ir 11 número este utilizado desde a Antigiiidade

para exemplifica-lo sólido e o tanxible. o terrea!’’. e
p< >stodirectamente en relación co símbolo da cruz).
De tódolos xeitos. lembremos que Alonso X non

'piój mitajfttoíK.’
Mlí ú wrclwljtóta’*
I <p«WiwreTO!íí -.;

pa.sou directamente de cen a catrocentas. senón que

nun primeiro momento duplicou o número inicial

¿inrrnÍJtwanMru

(100x 21 edespois repetiu a operación (200 x 2).

r

Sexa como for, o ideal de perfección que subxa-

ce neste plan editorial faise patente en tod< > momen

njar.jtfjirornpnmtttma.

to. Bese ideal podería responderóanhelodo monar
ca por ser ivcoñeddoamv) paire do.k/berl como lie
chama (iuiraut Ri(|uier nunlui epístola >. como auten
tico reí Sabio, equiparándose con iso a Salomón e

deixando patente que, como bo soberano, cumplía
coa súa responsabilidade de transmitir cimecemen-

qüTfc

', ■ ','

— ■* »—U

. J-a ■:
fitl.ir.il omdaiM>

to. E posible lamen que a magnitude incomparable
i |uc acada o sen cancionein > responda a conv icción
de que. recompilando máis milagros e loores que

calquen outro, estaría máis prclo que ninguén da

\ irxe.

\ c-e ideal de perfección responde lamen o
intento, en calquen dassucesivasvciNÓns.deabrirc
pccharaxeitadamenleo librot coma sesetr.itasedim
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nnmiwnuaftürjmí >

aexpoñe-losdetallesíqueseránosdistintosmilagresrea¡izados pola Virxe).

c) rn petitio(pitiçoiï) rogase que o destinatario teña a
ben accederá demanda presentada.

cl) A

conclusio é

unha recapitulación de todo o

exposto, insistindo na solicitude. que reforza Afonso X
nas cantigas 402 e 403 apelando ós pesares que sufriu a
Virxe. como Mai. polo seu Filio: isto convértea en

«wuqllrtuiununtn

no/anw-gflintaï.tnciat.wf/ipto'ql úgrflf

i amigas
dc.Sama Mai la.
(.ói/ice 7
i illlli.UtbS
Julio /_’//•
\losleini
i/e si/// 7oiili’lizo
<l<i Iscurinl

Mediadora inmellorable para interceder pola gra

cia divina.

b) un refrán inicial, que despois se repite (incom

pleto) ó final de cada estrofa. A súa extensión é varia

O contido da carta (é dicir. a súa parte niáis

ble. aínda que a maioría deles oscila entre os dous e

extensa, a que corresponde á narrado) distribúe-

os catro versos. Xel adóitase facer referencia á virtude

se. como xa adiantamos, entre cantigas "narrati

de María e ó seu inmenso poder como Mediadora

vas" (a meirande parte: 9 de cada 10). que presen

(nalgúns. alúdese moi sucintamente ó favor concedi

tan os milagros como xestas heroicas da Virxe. e cante

do nese caso particular), ó mesmo tempo que se exhorta

gas líricas (as correspondentes a 10 e ós seus múltiplos),

a hónrala e gabala para facérmonos dignos da súa gracia:

destinadas a gaba-las grandezas de María. Todas elas

c) a cantiga propiamente dita, organizada en estrofas

exaltan á Nai de Deus como avogada indulxente dos

que. como é habitual na lírica trobadoresca. reproducen

honres ante o seu Filio Divino, e exhortan a venérala. Na

todas o mesmo esquema métrico e rítmico, agás no caso

colección aráis completa, parece manifestarse a ambi

particular dos descordas. Dentro déla pódense distinguir

ción de representar unirá stimnia do xénero miraculísti-

dúas partes: senieniia + argnnieiitiini. pero desta distri

co

que conteña tódolos milagros marianos internacio-

bución ¡moi tos ocupar noutroapartado.

nais, relativos tanto a santuarios europeos (especialmen

Malia a aparente sinxeleza desta estructura, non exis

te franceses) coma ós situados dentro da península Ibéri

te aínda un acordo entre os críticos sobre a función preci

ca (con atención particular ós fundados polo pro

sa do refrán inm tampouco en relación coa súa execu-

pio Afonso X. como o de Santa María do Porto);

ción despois de tódalas estrofas), e presenta serias

para boa parte deles, as fontes son coñecidas. pero

dificultades a interpretación precisa do termo

aínda hai moitos non identificados e que poderían

raro» empregado no propio texto (en parte por

proceder de tradicións oráis (ó lado daqueles ou tros

mor das múltiples acepcións que desenvolveu).

que teñen como protagonistas ó rei ou a miembros

da súa propia familia).

Así. porexemplo.J. Montoya:| propóna identifi
cación do significado da palabra razón, presente

O primeiro milagre narrado (a casilla de san Ilde

nos primeiros versos de varias cantigas, co de con-

fonso de Toledo) é Ulmén o primeiro que se atopa en

xunto de palabras coas que expresamos un pen-

mokas otaras colecciona. latinas e románicas, pero aquí

samento ou dito sentencioso ou moral (e ese pen

acada un realce particular, porque Toledo é o lugar de

samiento é. xustamente. a acepción que adopta

nacemento do rei. e o nome do santo protagonista é

para refrán). E. Fidalgo. pola súa banda —aínda que

taménoseu.

emprega a voz razan para referirse ó contido dos dous ou

Se nos cinguimos agora a organización interna das

poneos litáis versos con que se abre unha cantiga e que.

cantigas, pederemos comprobar cómo, independente-

desde a óptica rítmico formal, constitiien o retrouso—.

mente das formas métricas adoptadas, e da propia

considera que razón e refrán son termos distintos, que

extensión das composicións, tódalas cantigas narrará as

designan nocións que se complementan pero que non se

presentan a mesma disposición, o que. segundo E. Fiel a I -

deben identificar: xustapóñense e non se entenden un

go!". poi leria deberse á elección, por parte do autor, do

sen o outro. porque desempeñan papéis intimamente

ordo arlificialis como modelo compositivo dos seus

dependentes. En calquera caso, e aínda admitírtelo a via-

relatos:

bilidade destas propostas i sobre todo eos matices intro

a) un texto breveen prosa, que lembra ás razosexpli-

ducidos pola segunda), non podemos subtraernos á con

cativas que acompañan a non poucas cantigas de escar

sideración de que Afonso X. que se insería consciente

nio e maldicir (herdeiras. probablemente, daquelas

mente na tradición trobadoresca de procedencia occita-

/z/rosoccitanas que podían acadar un desenvolvemento

na. debía deunliza-lotermon/zímíademaisdalgúnsusos

bastante extenso e que. en ocasións, constituían auténti

específicos, como i > do sintagma tenazón) para referirse

cos relatos de ficción I. i súa función ñas t.NUé moi sim

a eses bret es textto ín ¡ciáis en prosa e nc>n directamente o

ple: presentan, anticipan e resumen o contido do milagre

contido do refrán, .linda que unha e outro coincidisen

que se vai exponer. Por ¡so. adoitan ir introducidas pola

tantas veces na súa intcncionalidade(oque xustifica. pre

fórmula"' Estaé)(de>como...“:

cisamente, a posibilidadedeconfusiónentreambosF.

A.ALT0ÉDAS«CA5
DE SANTA MASÍA
É evidente que, cando nos referimos a Afonso X o

Sabio como autor desta magna colección de milagres
marianos, estamos aceptando implícitamente a indica
ción do propio monarca, contida na primeira parte da
General Estaría (LibroXVI, cap. XIII), de que:
el Rey faze un libro, non por que él escriba con
sus manos, mas porque compone las razones5’ dél, e

las emienda, et yegua, e enderes^a, e muestra la
manera de cómo se deben fazer, desí escríbelas qui él
manda, pero dezimos por esta razón que el Rey faze

ellibro54.

Parece claro que esta definición de autor non é apli
cable só ás CSM, senón que pode —e debe— estenderse
tamén á súa enorme obra de compilación nos terreos
lexislativo, científico ou historiográfico (nos que fixou
definitivamente o modelo de prosa castelá). Tal vez se
poidan exceptua-las súas cantigas de escarnio e maldicir, as súas tensos, o seu canto de desconforto ou as
súas escasas incursións na lírica amorosa de
carácter mundano, que poderían ser unha
manifestación do seu xenio persoal, é dicir,
unha producción orixinal súa, composta sen o
auxilio de colaboradores e coa finalidade de distrae-los seus cortesáns, de lanzar mofas literarias
ós trabadores do seu contorno ou de atacar poli
ticamente ós seus inimigos (dexeito particular ós
que pecaran de deslealdade ou traizón contra el mesmo).
Pero, cando nos enfrontamos á súa copiosa obra cas
telá —ou, coma no noso caso, ás sucesivas remodelacións da súa colección de milagres marianos— e trata
mos de abarcar en conxunto todo o inmenso labor por el
realizado, resulta difícil pensar que unha soa persona
puidese lévala a cabo, máxime cando nin sequera se trata
dun personaxe dedicado exclusivamente ó estudio, que
teña pasado toda a súa vida pechado nunha biblioteca,
recompilando, traducindo, adaptando, compoñendo.
Porque o rei Sabio levou a cabo numerosas campañas
militares e estivo embarcado en ambiciosas empresas
políticas, ñas que investiu tempo, medios e enerxías, aín
da que non sempre obtivese délas os froitos apetecidos.

Dito doutro xeito, foiun personaxe que, en certa medida,
se adiantou a aquel ideal renacentista que combinaba a
faceta de “home de armas” coa de “home de letras”. E aín
da foi quen, entre outras cosas, de transmiti-los seus ide
áis ó seu neto favorito, o rei don Denis, para que levase a
cabo na corte portuguesa un labor bastante semellante ó
que el realizaba na castelán-leonesa.
Por todo iso, o papel de “autor” de Afonso X corres
póndese máis ben co que na actualidade desevolven os
“coordinadores” ou “editores" de obras de carácter colec
tivo, nos que unha persona (en Ocasións, varias) realiza
un deseño xeral do traballo que pretende realizar e vai
encargando diversas partes ás persoas que considera idó
neas para executalas. Ou tamén coa figura do “investiga
dor principal” dun equipo que trabaila coordinadamente
para obter resultados que difícilmente poderla acadar un
individuo que investigase illadamente.
A partir do fragmento antes citado da General
Estarla, G. Menéndez Pidal55 establece a existencia de
dúas fases na realización das obras afonsís, segundo fose
a intervención do rei na súa redacción. O primeiro perío
do abarcaría as obras producidas ata 1260, e corresponde
ó interese pola traducción de libros de carácter dispar; a
súa intervención neste momento sería moi escasa, xa que
ese traballo requiría a actuación dos especialistas das
súas escolas de traductores. No segundo período, que se
inicia despois de 1269 (tras un breve espacio temporal no
que as súas ocupacións gobernamentais o mantiveron
' afastado das letras), o rei ocúpase de maneira máis
intensa da que parece se-la súa actividade favorita e
manda reunir todos cantos libros pode encontrar,
para elabora-las obras que levan a súa sinatura. A con
fección, ñas súas distintas versións sucesivas, das Canti
gas de Santa María corresponde, como se sinalou no
apartado 1 deste capítulo, aestasegundaetapa.
En calquera caso, e aínda situándonos na segunda
fase, a participación efectiva do rei na súa obra poucas
veces debeu de ir máis aló da planificación previa, a
selección dos materiais, a supervisión máis ou menos
constante e a corrección final. Del debía partirá iniciativa
de compoñer un producto determinado e a disposición
de recada-los materiais precisos para lévalo a cabo. Preci
saría a intención do libro, daría instruccións sobre cómo
escribilo; é posible que mesmo dictase pasaxes e corrixise estilo e linguaxe, e tamén que compuxese directamen
te algunha das cantigas marianas (entre elas, por exem-

pío, os prólogos), aínda que non sexan da súa man tódalas que levan a indicación “eu fiz”, como a cantiga 84.
Por outra parte, hai varios aspectos complementa
rios ós que se debería prestar atención en relación coa
elaboración das Cantigas de Santa María, na que pode
mos diferenciar dous momentos (que, sen embargo,

debían de estar en paralelo desde o comezo na mente do
rei):
a) o correspondente á selección, procura de fontes e
composición das cantigas, entendidas agora como textos
literarios nos que se combinan traducción, adaptación e
creación;
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b) o da confección material dos códices; para isto
precisábase do traballo combinado de copistas, transcritores da notación musical e miniaturistas. Texto, música e
iconografía son indisociables, e por esta razón deben
ser planificados conxuntamente, aínda que a súa
realización se leve a cabo por mans diferentes en
momentossucesivos.
Ninguén pon en dúbida (sobre todo en vista
dos resultados) que, no momento da confección dos
códices, se pode falar da existencia dun auténtico obradoiro, dun escritorio dotado de medios materiais e huma
nos suficientes para abordar unha empresa de tal magnitude, Pero é que tamén conven facerse unha idea similar,
aínda que sexa en menor medida, para o proceso de
composición dos textos; Filgueira Valverde56 supon a
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existencia dunha especie de “seminario” e cita, entre os
colaboradores máis directos nesta fase, os nomes dejuan
Gil de Zamora, Bernardo de Brihuega ou Aíras Nunes.
Este último é citado recorrentemente polos críti
cos57, porque o seu nome figura nunha nota marxinal ó lado da cantiga 223 do códice £; isto levou a
Mettmann58 a considerar unha coautoría do traba
dor compostelán na colección, ou, alómenos, unha
autoría individual para algunhas das cantigas59.
Se se pretende individualiza-la man que deu forma a
cada unha das cantigas, son moitos os enigmas aínda sen
resolverrelativos á súa autoría. Non parece, sen embargo,
que ningún achado ó respecto poida ter forza dabondo
como para desbancar ó rei Sabio da súa función de autor
no sentido qu e el mesmo dá á expresión “faze un libro”.
Por iso, probablemente a
postura máis axeitada é a
mantida por J. Snow®, que
contempla . a figura do
monarca como a dun arqui
tecto que concibe os planos
dunha gran obra, que —pre
cisamente por iso— non
pode levafa cabo el só; recoñécelle a autoría persoal dalgunhas composicións narra
tivas (pero sen chegar a pre
cisar nin canias ni cales),
sobre todo as autobiográfi
cas, e a elas engádelle-las de
loor. Pero insiste na conve
niencia de respecta-la pers
pectiva que seguramente
adoptou o mesmo Afonso X
fronte á súa obra: por unha
banda, como trabador que
loa á súa dama; por outra,
como pecador prostrado
ante Nosa Señora. Coa asun
ción deste dobre papel por
parte do Rei, sería el mesmo
quen planificaría unha obra
valedeira en ámbolos dous
empeños e da que supervisa
ría persoalmente a elabora
ción.

5. FORMAS METRICAS

é dicir, a “estrofa composta por un trístico monorrimo,
máis un verso de volta e acompañada xeralmente por un
retrouso” (p. 55).
Tanto desde o punto de vista métrico coma desde o
musical (vid. infraj, os estudiosos de ambas facetas aca
barán coincidindo en aceptar ñas CSM unha confluencia
de correntes de distintos tipos e procedencias, pero, de
xeito particular, acabarán facendo concorre-las teses que
avogaban pola orixe árabe das formas coas que apunta
ban a unha orixe galorrománica. No caso concreto das
estrofas con volta, ámbalas dúas correntes quedan per
fectamente definidas: a "romance”, pola presencia dunha
volta coas mesmas rimas do retrouso, unha mudanza con
dous membros simétricos e un rigoroso paralelismo
entre os esquemas estrófico e melódico; a “arábigo-andaluza”, menos elaborada, pola fidelidade a
modelos máis simples e estereotipados, por unha vol
ta na mudanza que recolle a rima do retrouso e, como
consecuencia, a súa escasa variedade formal. Aínda que
os musicólogos defendían ata non hai moito tempo que
ñas GWpredominaba o virelaiíé dicir, a influencia francesa), os investigadores en formas métricas consideran
que é maioritario o zéxel77.
Na lírica trobadoresca galego-portuguesa, non abundan os casos nos
que o refrán apareza copiado ó
principio da composición (como é
característico das CSM), aínda que se
poden localizar algúns, sobre todo entre
as cantigas de escarnio e maldicir, xénero
que admitía unha maior liberdade compo
sitiva cós amorosos e que utilizou, preci
samente, o rei Sabio. M. Morrás opina que
o esquema primitivo do zéxel (AA bbba)
podía estar vinculado a unha serie limitada de
contidos ou de contextos culturáis como o de dar escape
a actitudes pouco aristocráticas (as burlas das cantigas de
escarnio, por exemplo), ou ben a motivos relixiosos de
tipo popular, mentres que a poesía de carácter máis culto
respectaría mellor a tradición trobadoresca de proceden
cia occitana.
V. Beltrán (“De zéjeles y dansas... ”) efectúa un recon
tó das 392 estrofas con volta (o que supon tan só a exclu
sión das estrofas sen volta, as de tipo rondeau e a cantiga
285, que presenta dobre volta) no cancioneiro marial do
rei Sabio, e chega ás seguintes conclusions:

Está aínda sen facer un estudio completo e exhausti
vo da métrica61 das CSM6-, aínda que existen varios trabalíos que intentan unha aproximación ou que se ocupan
de cuestións de detalle63; e, sobre todo, amosaron intere
se por ela os que analizaron a transcendencia do empre
go da “estrofa con volta” (aquela que recorre á presencia
dun verso que repite a rima do retrouso) nos cancioneiros casteláns do século XV, xa que ven
neles un desenvolvemento natural da
estrofa marianaafonsí.
Unha das razóns que poden expli
car, cando menos en parte, estas caren
cias investigadoras é a derivada de pro
blemas inherentes á propia edición crítica
dos textos6’, pois son relativamente nume
rosas as composicións que, en principio,
parecen admitir unha presentación en
versos longos ou en versos curtos65, pre
sentación que faría variar por completo o
esquema en cuestión. Trátase da necesidade de decan
tarse por unha das dúas opcións que se ofrecen como
plausibles: a rima ou as unidades melódicas; Mettmann
inclínase pola rima, “pois só así se perciben con suficien
te claridade as estructuras estróficas, ás veces moi com
plicadas”66.
Por outra parte, o feito de que Afonso X se teña
decidido pola modalidade compositiva de cantigas de
refrán limita aparentemente as posibilidades de varia
ción, pois todo parece reducirse ó uso dalgún dos esque
mas baseados na estrofa con volta. De ai que
Mettmann67, por exemplo, resuma prácticamente as súas
explicacións ó respecto na afirmación de que “a forma
estrófica que predomina é o virelai68 (ou zéxel)”; isto o
que fai é suscitar novos problemas, os relativos á delimi
tación de formas métricas que manteñen unha proximidade moi estreita entre elas. Máis axeitada parece a pos
tura mantida porM. Morras®, que prefire falar, para evitar
confusións, de “formas zexelescas” para designar a todo
tipo de composicións —sexan de procedencia árabe
(zéjel, mwassaba) ou románica (virelai, dansa,
rondeaü)— que utilizan a estrofa con volta76, reservando
a denominación precisa de zéjel para a variante máis sinxela de todas elas (a que responde ó esquema AA bbba),
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a) trescentos corenta e seis casos (o 88’72 %) teñen
volta asimétrica e, case na súa totalidade, mudanza tripar
tita;
b) só corenta e seis cantigas (11’28%) presentan volta
simétrica, na súa meirande parte de mudanza bimembre;
c) Unicamente dez cantigas dese total recorren á
repetición de rimas do retrouso na mudanza; isto poderíase deber ó coñecemento das formas francesas,
Noutro dos seus traballos72, V. Beltrán individualiza,
entre as diversas formas que pode revesti-lo emprego da
estrofa con volta, cinco composicións (son as cantigas 41,
120, 143, 279 e 308) construidas segundo o
modelo compositivo da balada provenzal.
Pola súa banda, A. Brea Hernández73, utili
zando os materiais de traballo deJ. M. Monte
ro Santalha, identifica como descordo a canti
ga 421, pertencente ásfestas de Santa María.
Tamén D. C. Clarke, no seu minucioso
estudio sobre a versificación das CSM, apun
ta ó zéxel como a forma máis habitual, pero
chama a atención sobre as numerosas variacións que pode presentado esquema básico, debidas
especialmente a unha maior artiñciosidade dalgunhas
composicións74. Ademáis, como casos especiáis, encon
tra algunha redondilla (cantigas 230,326), un caso de
pareado (cantiga 260), oulru de copla depé quebrado
(cantiga 300), unha forma próxima ó romancillo (cantiga
401) e outra similar ó romance (cantiga 308)75.
Como era de esperar, coñecida a decisión de Afonso
X de adopta-las formas líricas trobadorescas como sopor
te formal da súa colección de milagres, a rima é rigorosa
mente consonántica, masculina unhas veces, feminina
outras, e, na meirande parte dos casos, unha combina
ción de ámbalas dúasposibilidades.

6.0C0NTHX)
DAS CANTIGAS DE SANTA MARÍA

(TEMASE ESCENARIOS)
Explicábamos na introducción que parece bastante
claro que o obxectivo das CSMé gabar a María, ó mesmo
tempo que se solicita a súa intervención como Mediadora
ante o seu Filio Divino, e que o procedemento utilizado
para iso é referi-las maravillas que Deus fixo na Virxe e as
que segue a realizar por medio déla76. Este método adop
tado faise aínda máis evidente se reparamos na razo dunha cantiga de loor (a 40), que reza así:
Esta é de loor de Santa María

das maravillasqueDeusfezporela.

Ouno refránda cantiga 309:
Non deven por maravilla teeren querer Deus Padre

mostrarmuigrandesmiragrespohbeeitasaMadtf?’.

A intervención de María anúnciase en ocasións coa
axuda do termo maravilla desde o refrán, pero o normal
nestes casos é unha referencia negativa no sentido no
que a acabamos de encontrar. O que acontece non é tal
“marabilla”, é dicir, non é un feito prodixioso ou fantásti
co, senón algo completamente normal dentro do contex
to no que se pretende manter ó público: a Virxe pode, e
quere, levar a cabo calquera acción vedada ós moríais,
porque Ela é a Nai de Deus e o seu Filio —que é, non o
esquejamos,Omnipotente— quere manifestarse pola
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e pariu e ficou Virgen, cousa mui maravillosa

(cantiga 335, v. 94).

E, se Deus é quen de realizar un prodixio tal, ¿haberá
algo que escape ó seu control? A Natureza ten as súas leis,
pero unha e outras son obra de Deus, que non esgotou
nelas o seu poder de actuación, que reservou para si, se
se pode expresar así, o dominio do sobrenatural; do
sobrenatural Cristian, claro está, que triunfará sempre
sobre o máxico pagán. E os cristiáns non teñen por qué
asombrarse diso, porque, en definitiva, os milagres non
indican outra cosa que o poder de Deus delegado na Virxe (no noso caso; noutros son os santos) para realizar
"feitos marabillosos” que non están ó alcance dos homes.
Son a demostración visible da potestade divina, algo así
como a proba—mirable, admirable— de que Deus exis
te, e tamén o ceo e o inferno, que doutro modo terían que
seraceptadossimplemente como dogmas de fe.
Os milagres narrados nestes textos medievais son
case un reclamo —para que permanezan cravados na
mente humana—, unha evocación dos realizados por
Xesús na súa vida terreal e relatados no Novo Testamen
to, que tiñan xa por finalidade deixar constancia da súa
natureza divina.
Pero tamén é evidente que, como milagres, deixaban
á xente marabillada, agradecida e convencida da utilidade do culto —neste caso a María, pero sempre en depen
dencia do culto a Deus—; e, por se non fose xa forte o
convencemento, a cantiga 37 explícita o refrán:

súa intervención; en consecuencia (o que seguen son
todos refráns7S):
Nondevemospormaravillateer
d’aMadre do Vencedorsempre vencer

(cantiga 27)

DaqueDeus mamou o leite do seu peito,

non é maravilla de saar contreito
(cantiga77)

Non vos égranmaravilladolum’io cegó dar
a que conDeus, que é lume, sé no ceo parapar
(cantiga 177)

O que viltar quer a Virgen de que Deus carne fillou

se pois del filla vinganç’ a maravilla nono dou

(cantiga238)

Non é muigran maravilla seeren obedientes
os angeos aa Madre daquel cujos son sergentes

Miragresfremosos

(cantiga 294)

faz por nos Santa María

e maravillosos

Noné muigran maravilla se sabe fazer lavor
a Madre da que o mundo fezo e é del Sennor

doseguintexeito:

(cantiga 356)”.

Fremosos miragres fez que en Deus creamos,
e maravillosos, porqueomaistemamos.

Parece claro que a primeira marabilla realizada por
Deus é a súa propia encarnación en Xesús por medio de
María, sen que a virxindade desta experimentase ningún
menoscabo:

(w, 6-7)

I

É dicir, o poder divino, que racionaliza a marabilla

no milagre, conserva un rescaldo da imprevisibilidade
do marabilloso precristián, que, como tal, é susceptible
de producir, se non terror, alómenos si temor.
Por iso, os prodixios relatados ñas CSM son moi
variados. Os máis abundantes son os relativos a curacións: a tolleitos e eivados, a cegos exordomudos, a persoas feridas ou afectadas de enfermidades varias, etc.80. A

(...)quefoimui maravillosa

cousa da que el criara fazer pois déla sa Madre
(cantiga 309, w. 195-196)

(,..)Mascomox’ant’era

ficou Virgen, que foi maravillafera
(cantiga413,v. 10-11)
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piedade de María acada por igual a todos: pobres e ricos,
nobres (o propio reí) e plebeos, santos e pecadores,
nenos e adultos, homes e mulleres, laicos e frades, cristiáns —sobre todo—, pero tamén mouros e xudeus81,
mesmo animáis (como o azor da cantiga 352 ou a donicela da 354). O único que se precisa é algunha mostra de
devoción á Virxe. Non importa se a enfermidade apareceu de xeito natural ou como castigo por algún
pecado cometido82, sempre que sirva de exemplo a
todos.
Tamén pode intervir para salvar a quen corre
algún perigo: ós que perderon o camiño (cantiga
49), a cativos e prisioneiros (cantigas 83,94,106,
158.176.. .), ós atacados por algún animal (cantiga
144), de accidentes laboráis ós obreiros que traballan
na súa igrexa (cantigas 249,364...), a un monteiro dunha
campá que lie cae enriba (cantiga 276), ou ós que escota
ban un sermón da viga que se veu abaixo (cantiga 266).
Pon atención en evitar pelexas innecesarias, sobre todo
se van suceder nalgunha igrexa consagrada a Ela ou ñas
súas proximidades (cantigas 198, 248, 344...); libra de
dúbidas a un frade (cantiga 365) ou descarga a algunha
muller de acusacións infundadas (cantigas 341 o 369...);
impide que un filio morra en mans de súa nai (cantiga
399), ou que os fiéis cometan pecado de luxuria (cantigas
58.63.137.151.152.336.. .) ou adulterio recomendó
a estrataxemas diversas, como a do zapato
—regalado polo pretendente— que unha dona a
quen o marido encomendou á Virxe durante a
súa ausencia non consegue descalzar (cantiga
64); etc.
O poder de amparo de Nosa Señora acada a
comunidades enteiras, como cidades asediadas
(Cesárea, na cantiga 15; Constantinopla, na 28 ou
na 264; Tortosa, na 165), illas (Sicilia, na 307, ameazada por unha “tempestade de logo”), castelos (o
de Chincoia, na 185), igrexas (a de Vilasirga, na
229; a de Arrixaca, na 169), mosteiros (o de Montse
rrat, na cantiga 113, dundesprendemento; ouode Ingla
terra, da cantiga 226, que se afundiu na térra e rexurdiu
un ano despois sen que nada nel sufrise ningunha altera
ción).
Un grupo relativamente numeroso destes milagres
teñen o mar por escenario, lembrando lixeiramente os
realizados porXesús durante o tempo que permaneceu
eos seus discípúlos: María pode levar a bo porto calquera

nave enperigo (cantigas 36,112,313,339...), ou impedir
que afogue unha persona que cae ó mar (cantigas 33,
172,193; 267,287...), aínda que para iso deba camiñar
sobre a auga, como a muller da cantiga 236. Unha das
máis curiosas deste grupo é a cantiga 86, que narra cómo
unha muller preñada qué foi en romaría á ermida de
san Miguel se viu cercada polas ondas (como a amiga
da cantiga de Mendinho), e non só non sufriu ningún
daño, senón que deu a luz “dentro ñas ondas”,
coma nos máis modernos métodos de parto83.
Os milagres mariñeiros non son os únicos que
recordan os relatados polo Novo Testamento, pois
tamén aparecen diversos casos de multiplicación
do pan (cantigas 203 e 258), do viño (cantigas 23 e
351) ou dos peixes (cantiga 386).
E, por suposto, abundantes resurreccións (entre
elas, algunhas que teñen por protagonista un animal,
como a muía da cantiga 177), sobre todo de nenos® a
rogos dos pais, que traen á nosa memoria a resurreción
da filia de Xairo, ou a do filio do centurión. En ocasións,
a volta á vida ten unha finalidade clara: darlle ó morto
unha oportunidade para cumprir unha promesa (cantiga
45) ou arrepentirse dos seus pecados e acada-la gloria
eterna (cantiga 96). Noutras, pode ser simplemente unha
recompensa ou a reparación dunha inxustiza; pero sem
pre serven para proba-la clemencia divina a través da
Virxe.
Algúns milagres amosan o achado ou recupera
ción de alguén ou algo que se perderá: un neno
(cantiga 171), un rabaño (cantiga 398), un azor
(cantigas 44,232,366...), un anel (cantiga 376),

etc. Outros non fan máis que dar conta de conversións (cantigas 16,196,306,335...) ou sinala-los castigos inflixidos ós pecadores85 e as
recompensas86 outorgadas ós devotos de María.
Uns e outras poden responder ós feitos máis varia
dos e manifestarse en correspondencia con eles.
Así, por exemplo, a un cabaleiro que lie quería ven
de-la auga ó mosteiro de Montserrat retíralla e lévalla
directamente ós monxes (cantiga 48). E mesmo poden
entrelazarse, como acontece cunha das cantigas máis
curiosas (a 108), pois ten como protagonista ou mediador
nin máis nin menos có mago Merlín, que lie pide a Santa
María que castigue a un xudeu que se nega a acepta-lo
misterio da encarnación facendo que o seu filio naza co
rostro volto cara a atrás87.
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Determinados prodixios poden ter que ver con
determinadas prendas, como o da casula de san Ildefon
so (cantiga 2) ou o da camisa que protexe ó cabaleiro

(cantiga 148)88. Ou con animáis que parecen dotados de
entendemento, como as cabras montesas que acoden
diariamente a Montserrat para ser muxidas (cantiga 52),

Cantigas
deSanta María.
“CódiceV,
cantiga 107,
folio 154r.
Mosteiro
de San Lourenzo
do Escorial.

mundo do marabilloso, xa que inclúe diversas metamorfoses97 do demo, co que iso supon de extraordinario, de
sobrenatural, incluso de máxico.
Intentouse clasificar con distintos criterios a variedade de temas e motivos presentes nas CSM. Así, o Marqués
de Valmar, no estudio introductorio á súa edición98, distribúe os “asuntos das Cantigas” en:
• asuntos de lascivia e escándalo (a viúva romana, a
abadesa preñada, a emperatriz de Roma...)
• asuntos triviais, antipoéticos e irreverentes (canti
gas 22,352,386, etc.)
• asuntos de alto sentido (a tecelá de seda, o cambis
ta impío, a cabeza cortada que pide confesión...).
Ó mesmo tempo, establece unha distinción doutro

ou os “babous” que tecen as toucas en cumplimento
dunha promesa feita pola tecelá (cantiga 18)®; e, de xeito
especial, as abellas que reconstrúen un cirio pascual
(cantiga 211) ou converten unha hostia depositada na súa
colmea nunha capela que contén a Virxe e o seu Filio
(cantiga 208)90.
Feitos sobrenaturais, que escapan ás leis da natureza,
poden acontecer en calquera momento: lembrémo-la
aparición do lirio na boca do clérigo morto (cantiga 24)
ou a das rosas na do monxe (cantiga 56)91, en ámbolos
dous casos como signos da devoción de estes a María e a
correspondencia de Esta á súa devoción (como fai todo
bo señor eos seus servos); a cadeira que transporta á súa
dona descrída ante a Virxe (cantiga 153); ou as diversas
visións e aparicións premonitorias92, que resolven con
sinxeleza o problema da comunicación co Máis Alá93.
A intervención de María pódese facer visible, palpa
ble, a través da súa imaxe —esculpida ou pintada—, que
pode ser animada de diversas maneiras": facéndose car
ne (cantiga 9), falando para dar testemuño de algo
(cantiga 25), levantando o brazo para parar unha
pedrada (cantigas 38 e 136) ou o xeonllo para recibir
unha frecha (cantiga 51), facendo manar leite do seu
peito (cantiga 46), cambiando de lugar (cantigas 162

tipo, entre cantigas de carácter universal e cosmopolita, e
outras de carácter local e persoal.
A partir dese momento, intentáronse agrupacions de
distintos tipos, entre as que queremos lembrar a de J.
Montoya99, que prefire utilizar “o criterio alegórico
como criterio agrupador de milagres, entendenh
do que a narración—ficticia ou real—dofeito
milagroso está proposta polo autor para
fflk jtf
producir no oínteou lector un proceso de
significación que o traslade, a través da
-ra
analoxía, a un significado oculto”100. Con esta
íP:
concepción distribúe as cantigas do seguinte
f;
modo:
1. Cantigas de foor(exaltación de María na súa
vida e misterios): tódalas decenas, e, ademáis,
a 1 ea409.
2. Milagres que exaltan aMaríacomo:
a) auxilio dos seus devotos (7,14,15,27, etc.)
b) socorro: na tribulación (82,109,123...), nocativerio (83,85,95...), en perigos de mar ou nun río (33,
.),
36,86,112..
en perigo de ladróns (102), enperigo
de mouros (28,165,181,229...), en perigo de morte
(4,22,89,107...), ante falsas acusacións (341,369...),
etc.
c) defensa: dun castelo (185), dunha igrexa (229),
dunmosteiro(113),etc.
d) saúde dos enfermos (41,53,54,91...). Dentro
deste grupo, podenaparecerreferencias específicas
a: “mal de S. Marçal” (81), lepra (93), mal de rabia
(223,275...), tolleitos e eivados (166,179,189...),
xordos (69,101,234...), cegos (92,126,129,146...),
coxos (37,127,134...), mancos (206,265...), mal na

e 272), utilizando o seu veo para apaga-lo lume (can
tiga 332), etc.95. Ou, se é preciso, adoptando unha
figura humana, ben substituíndo a alguen que erra
pero que se acaba arrepentindo, como ñas tres versións da lenda da sancristana (cantigas 55,94 e 285),
ben para salvar do demo á muller dun cabaleiro (canti
ga 216).
Porque non debemos esquecer que o demo é a
encarnación do mal, dos poderes sobrenaturais negati
vos, ós que María fai fronte con decisión96, para arrebatar
ía aqueles devotos seus que el pretende levar con enga
nos, coma o romeiro de Santiago da cantiga 26; ou que

E*.

mesmo se lie entregaran voluntariamente nun momento
de ofuscación, como é o caso de Teófilo (cantiga 3). Para
defender ós seus, Ela non vacila en loitar
directamente con Satanás, como fai na
cantiga 47, na que este se esforza por
espantar un monxe adoptando sucesi
vamente a figura de touro, de home e
de león.
Sen dúbida é esta última unha das
cantigas que entra máis directamente no
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boca (283,357...), mal na lingua (156,174..mal de
garganta (322,324,346...), elefantiase (367), etc.
e) restituidora de vida (11,118,122,168...)
f) consoladora dos aflixidos (5,17,23,62...)
g) refuxio de pecadores (13,45,65,151,152,199. ■.).

X. F. Filgueira Valverde (na súa introducción á edi
ción de Castalia), pola súa banda, despois de pasar revis
ta a estes e outros intentos de clasificación, non logra
encontrar unha ordenación temática ñas cantigas, por
que considera que debcron ser escritas en rótulos soltos,
que se archivarían e serían despois trasladados ós códi
ces, buscando variedade e contraste. Opina tamén que
“a tóxica presencia dos temas universais na primeira
centena dálle certa homoxeneidade a este conxunto ini
cial, como despois irá predominando o matiz persoal e
autobiográfico, ó lado dos temas afíns, peninsulares” (p.
LIX). Por outro lado, xa nas compilacions medievais era
posible atopar algúns intentos de agrupación, como o
da colección de lendas de Gil de Zamora, que establece
seis apartados seguindo a Scala coeli de Gobius; ou a
ordenación ideolóxica dos “elementos”, que agrupa os
milagres segundo fosen realizados sobre o lume, a terra,
a auga ou o aire; ou mesmo, desde outro punto de vista,
as coleccións de “milagres por abe”. Finalmente, Filguei
ra ofrece a súa propia proposta (que presenta certa afinidade coa de Montoya) de clasificación temática das
CSM:
1. Prólogos, peches, loorese festas”:
1.1. Prólogos (A e B)e peches (401,402...)
1.2. Cantigas ¿e/oor(decenas, 1,403,409...)
1.3. Afefc(4O6)
1.4. Cantigas das cincofestas(.4WA22')
1.5. Cantigas dasfestas do Noso SeñorfCiÁTl').
2. Avida espiritual:
2.1. Probas ante a dúbida e anticipos da eternidade
(103,149,153,297,365...)
2.2. Milagres eucarísticos (104,128,149,208.,.)
2.3. Conversions (306,335,397...)
2.4. Penitencia e cambio de vida (65,75,79,88.,,)

3. Milagres que exaltan as virtudes cristiás:
a) a devoción e o “servicio” a María (2,32,66,103...)
b) as virtudes de caridade (145,198...), reconciliación
(68,207...), castidade (132,137...), pobreza (75), a
vida relixiosa (xaxún, vida ascética, fuxida do mun
do: 88,125,285...)
c) aoración(6,8,21,24,56...)
d) a penitencia (3,26,96,98...).
4. Milagres que reprenden vicios epecados:
—ablasfemia (72,153...)
—sacrilexios(12,34...)
—a burla sacrílega (293)
—roubos sacrilegos (302,318...)
—mortes sacrilegas (19)
-oroubo(57,157,379...)
—a indiferencia (163,238...)
—a incredulidade(61,149...)
—aidolatría(108,196,407...)
—asuperstición(104,115...)
—ainxuria(286’i
—o xuramento c on mentira (239,292...)
—as promesas incumpridas (18,31...)
—o orgullo e a soberbia (79)
—aluxuria e oamor frívolo (18,58,64...).
5. Milagres en favor de santuarios ou igrexas marianas
(304,328,356,358...).
6. Personalización de animáis (52,147,211...), anima
ción de obxectos e imaxes (9,25,39,46...); ráow(aparición de María en soños ou visións: 206, 216,
.).
292..
7. Cantigas para asfestas de Santa María (a 403 e todas
entre a 410 e a 422).
8. Cantigas exaltando os principáis misterios da fe cris
tià:
—creación (423)
—nacemento de Cristo (424)
—resurrección de Cristo (425)
—ascensión ó ceo de Cristo (426)
—chegada do Espirito Santo á Igrexa (427).
A maiores estarían os prólogos (A e B), os epílogos
(cantigas 401 e 402) e unha maia (406).

2.5. Deserción da vida relixiosa e retorno a cía (55,
48.59.94.132.285.. .).
3. Liberacióndodemoepoderda Virxesobreel:
3.1. Tratos e pautos co demo (3, 15, 125, 281,
407..
.)
3.2. Endemoñados (67,192,298,343...)
3.3.0 demo e as súas representacions (74,219...)
3.4. Ataques e tentacións (47,82,216...)
3.5. Ar ¿ora morto(109,119,123,182...).
4. Ocorpoeosbensmateriais:
4.1. Resurrección de persoas (6,11,21,26...)
4.2. Resurrección de animáis (178)
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1. Santuarios hispánicos:
• Santiago de Compostela1®
• Santo Domingo da Calzada
•Montserrat
• Salas
• Vilasirga
• Castroxeriz
• Tudia (Serra Morena)
• Santa María do Porto
• Terena
Dentro deste bloque, é posible facer un apartado
especial eos milagres e lendas ambientados en Galicia,
aínda que só sexa para comprobar que son, proporcio
nalmente, poucos,w (¿porque entraban en competencia
4.3. Curacións de: xordos e mudos (69,101...), cegos
eos Miragros de Santiago?10'): a cantiga 77 está localizada
(92,138...), tolleitos (77,166...),lumedeSanMarcial,
en Lugo (a Virxe dos Olios Grandes), a 104 en Caldas de
Reis, outras en Santa María de Ribela, Santa María do
lepra (53,81,91,93,134...), rabia (223,275...), feridos
Monte, etc. Unha das máis importantes é a que conta a
e mutilados (22,37...), outras doenzas e lesións (41,
historia de sor Beatriz (cantiga 94), lenda de ampia difu
54.89.173.. .), animáis (228,352...), etc.
sión por Europa (a monxa tesoreira que foxe co seu
4.4. Salvación de perigos: no mar e nos ríos (33,35,
36..
.), secas e tempestades (143,161,307...), perigos amante e deixa as chaves sobre o altar da Virxe), e que se
sitúa no convento de Santa Clara de Santiago. Pero entre
varios (102,113,131,144...),etc.
todas elas destaca a fermosa cantiga 103, que narra a
4.5. Liberacións: de cativos e penados (13,17,78...),
da deshonra (5,7,63...), etc.
aventura daquel monxe de Armenteira que se quedou
extasiado polo canto dun paxaro e volveu en si 300 anos
4.6. Necesidades: fame (145,187,203...), guerra (15,
despois106.
28.148.. .), etc.
2. Santuariosfranceses (en boa parte, aqueles que
4.7. Recuperación de perdas e roubos (44, 147,
supoñen o punto de partida—e as etapas— das diversas
159.. .)
rutas que enlazaban en Ponte a Raíña orixinando o Cami4.8. Avinzas(68,259,261...).
ño de Santiago máis coñecido)107:
5. OcultodeSantaMaría, os seus devotos:
• Rocamadour
5.1.Imaxes(9,12,25,29-.)
• LePuydeVelay
- 5.2. Favores ás súas igrexas e mosteíros (18,27,31,
• MontSaint-Michel
48.. .)
• Toulouse
5.3. Premios da Virxe ós seus devotos e “entendedo
• Cluny
res” (2,4,8,14...)
5.4. Castigo e perdón (19,35,57,61...).
• Chartres
• Soissons
6. Autobiográficas efamiliares^, 122,142,169...).
Outra posibilidade, á hora de presentar agrupacións
3. Italia:
As cantigas localizadas en Italia son vinteúnha1”;
das cantigas con criterios diversos, é a de atender ó esce
nario no que transcorre o milagre (non esquezamos
algunhas (como a da emperatriz de Roma) son simples
referenciasxeográficas, bastante imprecisas (a cantiga 17
que, en principio, moitas coleccións de milagres de san
tos medievais estaban asociadas ó santuario onde se
fala da “térra de Roma"). Unha délas retírese á fundación
de Santa María Maggiore (Nosa Señora das Neves); tres
veneraban as reliquias do santo protagonista, para
están ambientadas en Sicilia (a 307 fai referencia a unha
potencia-la afluencia de fiéis ó mesmo101). J. Montoya102
erupción do volcán Etna), outra (a 132) en Pisa, outra en
fai un repaso destes, establecendo con eles os seguintes
grupos:
Siena, etc.
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7. ORGANIZACIÓN INTERNA

Así, se deixamos aun lado o refrán (que, ademáis de
responder a un dos procedementos compositivos pro
pios da lírica galego-portuguesa, cumpre unha función
ben determinada: condensa-lo ensino que se pretende
deixar gravado no espirito do oínte nunha máxima mora
lizante de poucos versos), o “corpo” da cantiga é a repro
ducción do esquema habitual no exemplum,
a) unha introducción á anécdota exemplar, na que se
fai referencia á fonte do relato —para conferidle a auctoritas precisa—, ó mesmo tempo que se reclama a aten
ción do auditorio, e que se podería corresponder co exordio das cantigas;
b) a propia anécdota, na que se expoñen os feitos,
como sucede na parte estrictamente narrativa das canti

DAS CANTIGAS*
Na introducción deste capítulo chamouse xa a
atención sobre a ambición didáctica que encerran as
Cantigas de Santa María: concibidas co obxectivo pri
mordial de divulga-la devoción á Virxe, amosan
—mediante a narración de milagres— situacións con
cretas de personaxes favorecidos por María como
mellor medio de facer ve-lo poder, case omnipotente,
que desprega en auxilio dos seus devotos, É dicir, o rei

Sabio canta a María contando os prodixios que realiza
para dar proba fidedigna da súa función de Mediadora
entre Deus e os homes. E, para facelo aínda máis evi
dente, Afonso X organiza o seu cancioneiro marial
intercalando unha entre cada dez cantigas de loare uti
lizando as nove restantes de cada decena para —mentres segue cantando (non esquezamos que todas son
cantigas, como xa se sinalou)— narra-las marabillas
que suceden gracias á súa intercesión. Iso esixe combi
nar (naturalmente, ñas cantigas de milagre) as estruc
turas externas, os moldes formáis, da lírica cunha orga
nización interna típica dos textos narrativos; isto lógrao
imitando a técnica propia do exemplum, que se erixira
en técnica privilexiada para a transmisión de contidos
edificantes, poñendo ó alcance dun público non culti
vado os dogmas divinos e os restantes misterios da fe
cristiá:

gas;
c) e aínda queda espacio para a lección moral, xeralmente conclusiva (aínda que podería ser tamén a fórmula
de apertura), que coincidiría eos escasos exemplos de
conclusio detectados ñas CSM, exemplos que poden
estar representados pola última repetición do retrouso,
que pecha, co peso da súa ensinanza, a composición'".
Este coñecemento da retórica clásica que demostra
Afonso X na composición das súas cantigas púidolle chegar moi ben a través de Brunetto Latini, que viaxou á cor
te castelá en 1260 en calidade de diplomático para solici
ta-la súa axuda nun conflicto contra os gibelinos. Á volta

refleja en el cuerpo narrativo de la cantiga con respec-

desta viaxe, tivo que se exiliar en Francia, e alí redactou
—en francés— LiLivres dou Tresor, que comprende tres
libros (o primeiro dedicado á sabedoría, o segundo á éti
ca e o terceiro á retórica) e que non tardou en ser traduci
do ó español, cunha dedicatoria a “Monsignor Alfons",
que ben puidera se-lo rei Sabio112.
En calquera caso, as partes que interesan da aplica
ción dos preceptos da retórica (que recomendaba a divi
sión do discurso en cinco partes) son as correspondentes
á inventio e á dispositio, que veñen esixidas pola dobre
finalidade de entreter e ensinar.
Desde o punto de vista da inventio, as cantigas adop
tan unha forma ben precisa. Nun primeiro plano apare
cen dous grandes bloques:
a) o refrán inicial, que condensa a composición
coma se se tratase do propio fin que a causa;
b) a parte narrativa, que desenvolve a anécdota que
ilustra orarán.
É nese momento cando a dispositio contribúe a orde

toala lección contenida en el estribillo1”.

nado texto narrativo arredor do refrán, que é unha parte

Escogido este modelo porque se ajustaba a las
pretensiones del monarca, las cantigas tendrán, des

de el punto de vista de la disposición interna del con
tenido, la misma estructura del sermón modelado por

el Arepraedicandi en la universidad parisina: una lec
ción general, de valor universal, expresada de mane

ra casi lapidaria para facilitar su impresión en el espí
ritu del oyente y su explicación actualizada y singula

rizada por hechos concretos en personajes con los

que el propio oyente puede identificarse. Estamos

ante el thema del sermón y su explicación. Podemos
identificar, incluso, el pasaje aclaratorio de la cita
bíblica, pro-thema, en la sentencia docente que pre
sentan algunas cantigas, y, seguidamente, la explica

ción del

thema ilustrada por el exemplum,

que se
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contén. Normalmente, estas estrofas están intimamente
ligadas, mesmo desde o punto de vista formal, porque a
sentencia pode estar formada a partir dun verso extraído
do refrán, pode ser incluso a súa continuación sintáctica
tóxica ou conte-las súas palabras claves. Ademáis, este é
case o único lugar da cantiga no que o autor se permite
empregarxogos estilísticos ou artificios fónicos, porque o
resto da composición resérvase para o relato dos feitos
nun ton máis conversacional ou dramatizado.
O exordio pode ser:
a) “común”, cando contén tódolos elementa que lie
son propios, sen que ningún sobresaia entre os demais
(por exemplo, cantigas 6,8,12,49,54...);
b) “mixto”, cando a estrofa proemial alberga unha
breve amplificatio antes das fórmulas da captado (canti
gas 22,24,33,34...);
gunhas ocasións, esta estrofa formularia pode virprecedic) "persoal”, se presenta unha sobrecarga dos ele
da doutra que contén unha sentencia que, exercendo de
menta a persona que, mesmo sen proporcionar detalles
reflexo do refrán, o amplía subliñando a ensinanza que
no tocante á acción, ponnos sobre a vía de cómo se van
desenvolve-los feitos, tendo en conta as calidades moráis
do beneficiario (cantigas 19,25,35,53...);
d) “proposicional”, no que se adianta o contido do
relato (cantigas 5,11,13,15,17...).
A narrado é a parte máis complicada, porque é a
máis rica en elementos constructivos, e subdiví
dese en:
a) initium, composto por unha ou
dúas estrofas que presentan ó protago
nista dos feitos (.initium apersona: can
tigas 45,62,77,88...) e, algunhas veces, o
lugar onde se van desenvolver, e mesmo
algunhas vivencias particulares suxestivas (initium a re: cantigas 5,7,18,21,
.).
42..
Tamén contén os elementa que
lie proporcionan ó oínte unha idea aproximada
doqueaseguirsellevaiofrecer;
; WXf i
b) médium, ó que se accede a través dun
h'MSsK
transitas que se manifesta en marcas espa-

esencial da cantiga, xa que condensa a mensaxe didácti
ca (isto poderla xustifica-la súa repetición ó final de cada
estrofa).
O relato comeza inmediatamente despois do refrán,
seguindo unhas leis establecidas pola dispositio, que fan
que primeiro atopémo-lo exordio, e de seguido a narra
do (que, como xa se apuntou, adoita carecer de
conclusió).
O exordio consta normalmente dunha soa estrofa e
cumpre, en xeral, a función que a retórica lie asignaba, é
dicir, a de predispoñer ó público para escoitar algo asemade agradable e proveitoso; por iso, adoita ser formula
rio e constrúese sobre as fórmulas típicas da captado
benevolentiae, con declaración de intencións, recurso á
auctoritas, émpregoda magnificado, humilitas, etc. Nal-
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cio-temporais ou marcas que indican de
maneira explícita o desexo de narrar feitos

máis concretos, descendentes da xeneralidade da apertura. É no médium onde os feitos
se desenvolven con todo detalle, onde se verten as res
reunidas previamente pola inventio e onde, tóxicamente,
acontece o milagre, Esta parte pode presentar diferentes
aspectos: a) “simple”, cunha narración suave e fluida ata
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o final (cantigas 3,13,54,71...); b) “progresivo”, no que se
van enlazando diferentes episodios narrativos ata desem
bocar na solución dunmilagre único (cantigas 34,47,54,
,);
226..
c) “múltiple”, se se constrúe sobre pequeñas
narracións, e cada unha délas presenta o seu propio mila
gre; con isto a suma de todos eles redundará no maior
esplendor do milagre final (cantigas 5,9,55,134...); d)
“circular”, cando, dentro do relato dos feitos que eviden
cian a culpabilidade do pecador, inclúen outro relato no
que a acción ten por escenario o Máis Alá (o beneficiario
morre, e a súa alma toma a testemuña da narración, que
devolve ó narrador ó resucitado morto para concluí-la
historia: cantigas 11,14,15,26,45...); e) “desdobrado”,
que presenta, despoís da conclusión léxica da cantiga, un
apéndice que inclúe un novo milagre engadido ó ante
rior de xeito totalmente gratuito (cantigas 18 e 27);
c) finís, que recolle a admiración polos feitos marabillosos que sucederon e a conseguinte divulgación e
gabanza á Virxe, como motor de tal marabil la.
Ñas CSM a penas se pode falar da existencia dunha
conclusión tal como a retórica concibía a concluso ou
perorado, que tiña unha finalidade específica. O que
adoita haber é simplemente a conclusión do relato dos
feitos, o final da historia que veu desenvolvendo e que
fora concibida de tal xeito que se puidese aproveitar esta
fase final para facer unha fugaz recapitulación do sucedi
do e lembra-lo deber de amor e obediencia á Virxe, como
o do protagonista do relato.
A este esquema sinxelo que vimos de resumir (e que
vai presentar diversas modalidades, dependendo da
aceptación ou rexeitamento dalgunhas das
partes, da complexidade ou sinxeleza na execución do fío narrati
vo concentrado no médium, etc.)
responde a meirande parte das
cantigas, pero non todas, porque
algunhas (entre elas, a 189, por exemplo) presentan os sucesos de
maneira precipitada, enchendo as
estrofas sen pausas que permitan
facer cortes para illar episodios (narrado continua). Nalgunhas délas, o relato pode vir introducido por un exor
dio (cantigas 37, 76,113.Jouporunha amplificación da
sentencia (cantigas 112,138,162...), pero, enxeral, trátase de narracións cun comezo ex abrupto (cantigas 39,
.).
108,118,126..

Afonso X non se subtrae ó hábito dos autores medievais de textos haxiográficos —ou de calquera tipo de
narración á que se pretenda dar verosimilitude— de indi
car que, ou ben a historia a oíron contar (e, neste caso,
pódese precisar óndee/ou a quén) ou, mellor aínda, que
a atoparon xa escrita nun libro (nalgunhas ocasións pre
císase, ademáis —en textos en lingua románica—, que a
fonte é un libro latino). Por iso, é frecuente atopar ñas
súas Cantigas algunha referencia a que sacou o milagre
dun libro, ou o escoitou a testemuñas presenciáis, ou que
o presenciou (e beneficiouse da gracia mariana) el mesmo ou un membro da súa familia, co que se converte en
testemuña privilexiada do prodixio.
Dada a existencia de numerosas coleccións de milagres marianos, tanto en latín coma en romance (á parte
de tódalas versións que podían pertencer á tradición
oral), non parece que esa indicación sexa un simple
recurso retórico, senón a constatación dun proceso, dun
método de traballo do que, dalgunha maneira, se poden
segui-los pasos. Por iso son numerosos os estudios reali
zados para rastrexa-las posibles fontes (e/ou correspon
dencias) da maioría das Cantigas. Xa o marqués de Valmar, no seu estudio introductorio, contando coa colabo
ración de numerosos especialistas contemporáneos (A.
Mussafia, E. Monaci, P. Meyer, T. Braga, A. D’Ancona,
etc.), ofrece abundantes e útiles informacións ó respecto.
O mesmo se podería dicir do resto dos editores das CSM,
para o cal ahonda con consulta-la edición de Mettmann.
E iso a pesar do arduo do traballo de intentar identificar
fontes precisas, entre outras razóns debido ó elevado
número de textos deste tipo espallados por toda Europa,
e en moitos casos carentes de edición impresa. Téñase en
conta tamén que non tódolos motivos presentes no cancioneiro marial afonsí proceden de textos de contidos
relixiosos, pois algúns teñen antecedentes orientáis e
outros eran xa coñecidos na antigúidade clásica; o que os
reuniu é, sobre todo, o seu común carácter exemplar, que
lies permitiu a súa acomodación a escenarios, circunstan
cias e mesmo personaxes concretos que contribúan a
conferidles ese revestimento de autenticidade.
FilgueiraValverde recolle unpreciosoparágrafo(que
transcribimos directamente da introducción á súa edición
das CW13) de Bernardo de Brihuega que resulta enor
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memente ilustrativo do que supoñía o traballo de recom
pilación defontes:

• LíberMariae, de Gil de Zamora: cincuenta milagres
coincidentes coas CSM, e trinta máis que non aparecen
nelas. As dúas obras deben de estar intimamente ligadas,
porque, como xa se sinalou, Gil de Zamora era un dos
colaboradores do rei Sabio.
b) Mariais romances
Son moi numerosas as coleccións en “lingua vulgar”
(ben sexa románica ou a propia de cada colectividade,
pero, en calquera caso, xa non latinas), e están repartidas
por toda Europa (desde os países nórdicos ó Mediterrá
neo), e ata en Oriente próximo. Posiblemente as peregrinacións, as cruzadas e as fundacións cistercienses e doutras ordes relixiosas estimularon as traduccións dos
marioloxios e a formación de series novas.
Xa se comentou na introducción que, en lingua
romance, as tres grandes coleccións do século XIII son a
de Gautier de Coinci, eos seus 75 Miracles de la Sainte
Vierge, que sen dúbida coñeceu e manexou Afonso X; a
de Gonzalo de Berceo, que versifica 25 Milagros de Nues
tra Señora que amosan bastante independencia con res
pecto a Gautier e que, á súa vez, puideron ser coñecidos
polo monarca castelán, aínda que as súas pegadas son
moito menos visibles cás de Gautier; e, naturalmente, as
Cantigas de SantaMaría.
c) Obrasxerais
Convén lembrar, entre elas, algunhas das máis signifi
cativas115:
• Dialogus miraculorum, de Cesáreo de Heisterbach (1180-1240), un dos maiores acervos de prodixios,
entre os que figura un extenso marial. A relación entre
este autor e Afonso X puido vir favorecida por varios
motivos; a estirpe alemana (por liña materna) do rei, as
súas xestións para o fecho del Imperio, e a presencia do
Císter no impulso das ordes militares. En calquera caso,
detectáronse varios relatos (cantigas 14,42,95,104,128,
149, 208, 218...) que poderían estar inspirados nesta
obra.
• Spéculum Historíale, de Vicente de Beauvais (1190-1264), que contén, entre outras cousas, un Mariale mag
num que parece que foi utilizado amplamente polo rei
Sabio, despois de que lio regalara Luis IX de Francia.
• Doutras obras de diverso tipo (os Diálogos de san
Gregorio de Tours; a vida de san Dustán, arcebispo de
Canterbury; a tradición artúrica...) foron tomados os
datos que están na base dalgunhas cantigas concretas.
d) Coleccións locáis estranxeiras

E porende nom se deve maravilharnunhuü se eu,

Bernaldo de Briuega, clérigo do muy nobre meu senhor el Rey dom Afonso, avendo mandamento delle de

traladar as vidas dos mártires e dos ou tros santos, fajo
ende muytos libros. E mayormente avendos de ache-

gar por seu mádado, per muytos logares departidos,
e nom os achando as sazooes jertas que os mester
avia... Mas elle, veendo que minguavá hy muytos dos

qye ele sabia e que avia alguas que no eram bem

compridas, mandón mashiir buscare emendar, per
todolos moestey ros de seus reynos, segundo que vos
hey muytas vezes cñtado. E desque eu andey os mais

antigos moesteyros e mais cumplidos de livros, leendo que nom acharia em nenhuüs deles outros mais

do que em eles achara, fiz ende a terjeira que de suso

avedes ouvida; mas depois me mandou ele que
andasse pelos outros todos e achey as paixóes destes
martyres que stam aqui escritos.

Aínda que é posible que non sexan tódolos que están,
ni estean tódolos que son, Filgueira establece seis grupos
de fontes"*, nos que intenta acomodar todas aquelas
coleccións que, dun xeito ou doutro, puideron servir de
modeloou inspiración paraalgunha das cantigas afonsís:
a) Mariais latinos
Entre estas compilacións, iniciadas no século XI,
pódensecitar:
• Hildefonsus-Murieldus (denominada así por Mussafia, utilizando os nomes do primeiro e o último dos
milagresquecontén)
• Colección dos Catro Elementos, quizáis de orixe
inglesa
• Toledo-Saturday, posiblemente da mesrna orixe,
aínda que con temas universais
• Colección Pez (Líber de MiraculisSanctaeDeigeni
tricesMariae), unha das coleccións mais importantes
• Dous códices latinos de milagres de posible orixe
española: o BN110 e o Philips ms. 25142 (Universidade
de Chicago); na segunda parte do primeiro aparecen
corenta e sete relatos que coinciden eos do segundo, e en
parte taméncos AgradeBerceo
• Códice Tbolt (Copenhague): contén vintecatro das
vintecinco narracións de Berceo
• Gualterios de Clunyou de Compiégne: presenta
varias concordancias con Gil de Zamora e AfonsoX
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9. AS PROSIFICACIONS
CASTEIÁS

Entre as Legenda propias de varios santuarios, sobre
todo centros ou etapas importantes de peregrinación,
amosanvestixiosnas CWasde:
•Laon
• Soissons
• Chartres
• Rocamadour
• Canterbury
e) Coleccións de santuariospeninsulares
As propias Cantigas indican, nos lugares oportunos,
que se utilizaron como fonte escrita as coleccións de milagres de Nosa Señora de Tudia, en Serra Morena, e de Évo-

O códice Tpresenta, como xa se indicou, na parte
inferior dos folios que conteñen as miniaturas correspon
dentes ás vintecinco primeiras cantigas (excepto a primeira116) unha versión en prosa castelá dos mesmos milagres117; a súa importancia lingüística e literaria é obvia,
porque conteñen pasaxes en castelán medieval pouco
coñecidas"8, pero a súa relación coas cantigas propia
mente ditas é difícil de establecer, pois non só non se trata
dunha traducción en prosa, senón que, nalgunhas ocasións, a versión presentada difire moito con respecto á
cantiga.
Así, por exemplo, se analizámo-lo milagre de Teófi
lo"9, podemos comprobar que a narración prosificada ten
moi pouco que ver(mesmo en extensión), tanto coa can
tiga 3 coma eos textos paralelos de Rutebeuf, Gautier de
Coinci ou Berceo, pois engade elementos que deben pro
ceder doutra tradición ou incorporar outras fontes, como
o feito de que Teófilo estivese casado, que fora o “xudeo
encantador” quen o visitara (enoná inversa) por encargo
expreso do demo, que tratara de tentar (sen éxito) primeiro á muller, que logo fora esta a intercesor no camino do
arrepentimcnto.etc.
Todo iso parece indicar que se puideron manexar
fontes diferentes, que as dúas composicións (cantiga e
prosificación) se deberon elaborar en momentos distin
tos, ou por persoas que non mantiñan relación entre
elas... En definitiva, a existencia destes textos casteláns
bota moita máis escuridade que luz en case calquera dos
aspectos nos que poidan ser abordados (filiación, cronoloxía, función, etc.). Keller120 ere que é posible que as
ordenara redacta-lo propio Afonso X121, ó mellor coa
intención de estende-lo procedemento á totalidade do
seu cancioneiro, aínda que a morte lie impediu levar a
cabo o proxecto. Outros estudiosos, en cambio, suxiren
que o autor destes relatos casteláns poderla ser donjuán
Manuel, pois os fináis das prosificacións122 parecen semellarse ó seu estilo.
Na meirande parte dos casos, a prosa castelá non
logra captar nin a cor nin o movemento do poema orixinal, aínda que algunhas das prosificacións poderíanse
corresponder mellor cá cantiga con algunhasdasminiatu-

ra. Ademáis destas, debéronse consultar tamén (a non ser
que se tratase, nalgún caso, de tradicións oráis) as de:
• Salas, preto de Huesca
• Montserrat
• Terena
• Castroxeriz
• Atocha
• Sigüenza
•Faro
• Monsaraz
• Santarem
Curiosamente, o ciclo de Santa María do Porto parece
basearse en recordos e noticias próximas, de tal maneira
que é xustamente este grupo interno dentro das CSM o
quese acaba constituíndo en marioloxlo local.
f) Acontecemenlos autobiográficos e recordos persoais.
O establecemento destes seis grupos de fontes non
quere dicir, en ningún caso, que Afonso X os utilizara
necesariamente todos, e moito menos que sexa tan inten
sa a presencia duns coma doutros; tampouco que non
existan outras coleccións que non están incluidas aquí,
pero que puidera coñecer directa ou indirectamente.
Pero é indubidable a existencia de certos paralelismos
entre versións diversas dun mesmo milagre, aínda que o
tratamento concedido en cada unha délas sexa diferente
(véxase o dito ó respecto na introducción deste capítulo,
a propósito da comparanza entre Gautier, Berceo e Afon
so X), En calquera caso, en liñas xerais, raáis que de “1raduccións” (cando menos, no caso das CSMf habería que
falar de inspiracions, adaptacions, reelaboracións; é dicir,
o que se toma desas fontes son, sobre todo, os datos bási
cos de información a partir dos cales se constrúe a corres
pondente cantiga.
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meiros destes catro milagres, a victoria
da Virxe baséase en elementos extralin
güísticos, mentres que nos outros dous o
triunfo procede da atribución de pode
res sobrenaturais á palabra. Encontra
que o concepto da palabra e o pensamento gramatical que se translocen nesta prosa son froito da tendencia conser
vadora da Castela medieval. A anulación
da carta, a violencia dos anxos, a ameaza
divina e a defensa do perxurio admítense como enunciados válidos nos distin
tos enfrontamentos dialóxicos, só por
que se asume a superioridade moral dos
“bos”; de non ser así, a coherencia lin
güística do demo sería difícilmente refu
table, e ámbolos dous discursos (o da
Virxe e o de Satanás) terían o mesmo
rango.
Unha vez máis, como vemos, son
aínda moitos os aspectos relacionados
eos códices que conteñen as Cantigas de
Santa María que aínda non dispoñen
dun estudio completo que despexe
tódalas dúbidas e incógnitas que presen
tan.

Cantigas
de Sania María.
"Códice r,
cantiga 1.36,
folio 192r.
Mosteim
deSan Lourenzo
do Escorial.

ras que as ilustran. A versión “inferior” (pola súa posición
no códice) parece un simple comentario corrido, que a
miúdo inclúe sermóns ausentes na composición galega,
e frecuentemente substitúe o diálogo por conversas indi
rectas, cambiando unha descrición activa e persoal por
unsimple informe sobre os feitos.
Para C. Benito-Vessels123, esta prosa marxinal podería ser un exercicio artístico rexido polos principios teó
ricos da reinventatio, razón pola que a recreación tex
tual sería o leitmotiv primario da serie de composicións.
Esta estudiosa pon en relación este corpus co pensamento e a praxe lingüística da última fase da Idade Media
castelá, para intentar establecer como hipótese de trabalio que os relatos casteláns foron elaborados nunha data
tardía (fináis do século XIV, ou mesmo principios do
XV)124. A tal fin, analiza a oposición dialóxica entre o dis
curso de María e o do demo ñas cantigas 3 (Teófilo), 11
(sancristán afogado), 14 (monxe de San Pedro en Colo
nia) e 17 (viúva incestuosa), e conclúe que, nos dous pri-

10. A MUSICA125
Entre os primeiros especialistas que se ocuparon do
estudio da música ñas CSM, hai que recordar aj. Ribera126
(el transcribiu a música das cantigas presentes en 7o, e
engadiulles 167 de 7?)’27 e II. Anglés128 (que edita a totalidade das melodías, a partir de A)129; os seus estudios serviron de punto de partida a cantos viñeron despois, de
modo particular os de G. V. Huseby130,1. Fernández de la
Cuesta151 e M. P. Ferreira’32.
E non é de estrañar que esta obra espertase tanto inte
rese’33 se se pensa no especial coidado posto en tódolos
códices (con excepción de F, que, como xa se indicou,
quedou inacabado) en reproduci-la notación musical
correspondente ás cantigas (e E, de maneira especial,
reproduce coidadosamente varios dos instrumentos
musicais supostamente empregados na interpretación).
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De tódolos xeitos, lémbrese que quedan aínda
aspectos dabondo por estudiar en todo o relativo á músi
ca hispánica medieval, pero que, en calquera caso, hai
que ter en conta unha serie de acontecementos de enor
me transcendencia no terreo musical, como son: a consti
tución, durante a monarquía carolinxia, do repertorio
litúrxico gregoriano, o nacemento da polifonía culta,
decisivamente renovada no século XIII (que é xustamente o que interesa cando falamos das CSM), e a promoción
da notación musical como instrumento práctico de fixación, execución e composición artísticas134.
Se intentamos establecer unha comparación entre
tódolos casos que se conservaron de notación musical
na lírica galego-portuguesa, parece que a do Perga
mino Vindel, que contén sete (unha délas sen
música) cantigas de amigo de Martín Codax,
revela un certo parentesco coas estructuras
modais gregorianas (o ámbito é bastante estreito
e a articulación do texto oscila entre o silábico e
o pneumático). A organización mélica das CSM,
de ámbito máis xeneroso e de articulación tendencialmente silábica, encádrase xeralmente na
teoría modal gregoriana. En cambio, o Pergami
no Sharrer (con fragmentos de cantigas de
amor do rei don Denis, que presentan tamén
notación musical) parece presentar para as
cantigas de amor, de ámbito equivalente ó das
cantigas marianas, pero de articulación melismática,
un tipo de música máis cortesá, no que se pode adverti-la
repetición melódica no interior da estrofa, o comportamento variable da segunda frase en relación coa primeira (repetición ou contraste) e a reutilización, nos
refráns, de materiais melódicos presentados con anterioridade.
A comparación entre os códices que transmitiron as
Cfilfpermite aM. P. Ferreira (DLMGP, pp. 146-147) cons
tatar que o sistema de transcrición musical de To presenta
un carácter arcaico e marcadamente rexional e que, das
figuras utilizadas para significa-la liña melódica, unha
ducia délas teñen implicacións rítmicas. O código notacional usado en Te en E é igualmente semimensural,
pero o número de figuras con significado rítmico ¿supe
rior; isto permite unha maior seguridade na adaptación a
unha transcrición musical moderna; por outra parte, o
repertorio notacional parece derivar das notacións men
suráis francesas da época.

Ademáis, aínda que as Cantigas coñecen unha gran
variedade formal, os esquemas máis comúns parecen-selos do tipo virelai, tipo que tamén as aproximaría á músi
ca ultrapirenaica. De tódolos xeitos, ó lado dos virelais,
Ferreira descobre, en estudios posteriores135, a existencia
dunha proporción importante de composicións con for
ma de “rondel andaluz”, descoñecida no resto da Europa
medieval, pero típica do espacio mediterráneo, da músi
ca tradicional de raíz hispano-andaluza136, e tamén dunha
forma “cíclica" de virelaique podería acusa-la influencia
do rondel andaluz. Así, puido demostrar que certas melo
días con ritmos cíclicos cuaternarios, con frecuente uso
da síncope ou da prolongación, son transposicións de
esquemas rítmicos descritos por Al-Farabi no
século X, e que resultarían incomprensibles
se nos limitásemos ó horizonte teórico da
Europa medieval137.
En resumo,acolecciónafonsí das CSM
amósasenos coma un universo extremada
mente variado, que incorpora contribucións de índole trobadoresca (tanto gale
go-portuguesa coma provenzal), eclesiás
tica, andaluza, francesa, e posiblemente
algunhas máis, co que se converte nun
mundo dunha enorme riqueza musical no
que aínda quedan moitas cousas por des
cubrir138.
As miniaturas (e, ás veces, datos proporcionados
conxuntamente pola iconografía e polo propio texto,
coma na cantiga 194) podenfacilitarinformacións adicio
náis (sobre todo, tóxicamente, as de E) que contribúan a
coñecer mellor o proceso de execución musical. Así,'por
exemplo, C. Villanueva139, analizando a primeira miniatu
ra da cantiga 120, considera que Afonso X deixa bastante
claro o contributo instrumental a esta cantiga de loor,
combinando instrumentos “baixos”, dos que quedan á
vista cinco: dous salterios, unha arpa-salterio, unha flauta
recta e unha viola de catro cordas interiores e bordón
exterior. A escena, ademáis de con dous músicos que
aparecen ensegundo termo, equepoderíansercantores,
complétase con tres danzantes, que se suman á estampa
interpretativa facendo un baile “en roda”; este carácter de
danza leva ó musicólogo a especular coa adición dunha
percusión que reforzaría a base rítmica, axeitada para un
posible rondeau, de frases antifonais regulares e de forte
contextorítmico.

11. ASOMAS
Como xa se sinalou ó describi-los códices, non pode
mos concibir un estudio sobre as Cantigas de Santa
María que prescinda do terceiro dos seus compoñentes
(texto, música, iconografía), xa que o rei Sabio concibiu a
súa obra como unha unidade na que tódolos elementos
se ensamblasen harmoniosamente. Deste xeito, a parte
gráfica contribúe a facer visibles as cantigas140, pero, ó
mesmo tempo, serve de fonte valiosa para un coñecemento máis cabal da sociedade da época (de determina
do tipo de sociedade, cando menos), pois reflicte ele
mentos arquitectónicos, de mobiliario, vestiario, etc.141.
Como dato anecdótico da complementación entre texto
e miniaturas, podemos lembra-lo caso da famosa cantiga
103, que dá conta da sorpresa do monxe ó espertar do
seu ensimesmamento e descubridos cambios que se pro
ducirán no mosteiro; o texto indica que “achou un portal
/ que nunca vira”, e iso interprétao o miniaturista
mudando os arcos de medio punto en arcos apun
tados142.
i
Ñas ilustracións de Te Fw, sobre todo,
despréganse escenas suscitadas pola realidalíj
de cotia ou por acontecementos extraordinarios, amosando tipos, oficios, usos e faenas de
diversos tipos, que abarcan tódalas etapas da vida
humana, “do nacemento á morte, da pía bautis-
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mal ó cadaleito, do banquete á batalla, da cacería
ó naufraxio, do galanteo ó asalto de crimináis, da far
macia á fortaleza, da tenda de cadros á forca, da cons
trucción do templo ou do seu adorno pictórico ó intento
frustrado da súa demolición, de mouros e de xudeos, de
soldados e monxes e frades menores, de xograres e
ladróns, de labregos e de artesáns...: toda a heteroxeneidade de multitude que ñas cidades, vilas e campos de
España traballa, reza, xoga, loita, peregrina, ten dado
temas para a pluma experta do miniaturista, que, axustándose ó texto dos milagres marianos incluso, transpor
ta ó medio cofiecido peninsular ós personaxes, protago
nistas ou coro nos prodixios que o poeta localiza no
estranxeiro” (F. J., Sánchez Cantón, “Tres ensayos...”,
p. 33).
Cabe dentro do posible que o “obradoiro” fose itine
rante, e que o artista ou artistas (a cantiga 387 recolle o
nome dun deles: Lourenzo) viaxasen co rei pola Penín

sula. En calquera caso, a iluminación ten un carácter
máis civil ou laico ca monacal (por esta razón non parece
que fose obra dun scríptorium monástico) e caracteríza
se polo seu realismo, tanto ñas representacións huma
nas coma nos datos topográficos e nos utensilios, cun
gusto especial pola paisaxe e pola localización pintores
ca dos santuarios, Por iso non faltan, por exemplo, as
palmeiras de Elche ó lado da canle (cantiga 133) ou os
hórreos pontevedreses (187), a corte das ovellas (147)
ou unha alvariza (128), e ata aquela curiosa escena na
que os vermes de seda traballan prodixiosamente (18).
En xeral, o artista amosa unha notable agudeza na obser
vación dos labores agrícolas, pero tamén se deténno traballo dos artesáns, reproducindo un forno de cal (78), un
forno de vidrar (6), a fragua con bigornia e martelo (19),
o camiseiro (148), a costureira (117), a fiandeira (152),
etc.
E non faltan sequera as imaxes que retratan o propio
artista exercendo a súa actividade. Así, a actividade arqui
tectónica está presente en cantigas como a 42, na que
se ve cómo se van elevando os muros, e cáles eran os
artificios utilizados para subi-los baldes con
cal e area para asenta-las pedras. Entre as esceJ
ñas que teñen como protagonistas a pintores,
k
poden lembrarse: a cantiga 136, na que se ve un
■
mozo aprendiz moendo as cores; a 74, na que o
K
mestre aparece empoleirado nunha escada alta
í
(nos chanzos da mesma están os tarros coas pintu

ras), executando unha decoración mural; a 99, na
que se distinguen dúas pinturas ñas bóvedas de
dous santos e a Virxe Nai; a 34, na que se reproducen
táboas coa Virxe e o Neno; e, sobre todo, a 9, que repre
senta unha tenda de cadros, aberta á rúa, con varias tábo
as penduradas dos seus muros e diante da que, sen des
cabalgar, o xinete adquire unhadaVirxe.
Tendas aparecen aínda máis: a do físico, eos tarros
nos andéis (87,171,108...); ade medallas, colares e cintos,
co cambiador que .sostén a balanza para pesa-las moedas
(161); o despacho do prestamista xudeo, que aparece
diante da súa mesa e ten o cofre ás costas (25); etc.
Non menos interesante é o estudio dos medios de
transporte, entre os que, loxicamente, predominan as
bestas, porque se poden atopar exemplares descoñecidos, como o carriño do conde leproso (5) ou a liteira (72).
En canto ó equipamento doméstico, un dos mobles
máis abundantemente reproducidos é a cama, da que se

ofrece un completo repertorio, con
exemplos particulares, como o da sala
dun hospital con leitos para catro enfer
mos en posicións opostas e alternas
(67), ou a cámara nupcial (135), ou mesmo a dun xudeo adornada con letreiros
e coa esvástica (21). Miniaturas deste
tipo permiten coñecer aspectos diver
sos da vida cotia, como, por exemplo, o
costume das personas sas de deitarse
espidas. Tamén se pode coñecer unha
cociña (157, 118...), unha adega (6,
.),amesadorei(132),etc.
47..
E, se atendemos ó mobiliario e
adorno das igrexas, veremos repetido
na maioría das cantigas o altar, que se
reduce a unha mesa con rico frontal de
tea, riba da cal están a imaxe, case sempre sedente, da Virxe e dous candeeiros. Pero tampouco
falta a pía bautismal (28), os campanarios (154,118...), a
viga para soste-las candeas ante o altar (8), etc. Os orna
mentos sagrados reprodúcense, en xeral, de maneira
minuciosa; abonde con lembra-la rica casula que entrega
a Virxe ó bispo de Albernia (66), ou a alba e a casula do
oficiante da cantiga 115. Na cantiga 189 reprodúcese
unha procesión, á fronte da cal vai a cruz entre acólitos
con cirios, mentres que os clérigos que a acompañan
levan varas, ou cetros, a modo de bordóns de peregri
nos.
Como non tódalas cantigas relatan premios concedi
dos ós devotos, senón que tamén as hai “de castigos” e de
conversións de pecadores, non faltan as representacións
dos vicios, con xogadores (70,93,140...), bebedores e
luxuriosos(114,151...).
Algúns milagres (63,51,26,181,148,165...)fan refe

Cantigas
de Sania María.
"Códice T",
cantiga 186,
folio245r.
Mosteiro
deSanLourenzo
do Escorial.

Son tantos os aspectos que merecen atención na ico
nografía das Cantigas que é imposible abárcalos todos.
Pero non queremos acabar sen referirnos ás “imaxes
evanxélicas” que estudiou A. Domínguez144 e que repre
sentan episodios da vida da Virxe e de Cristo. Son imaxes
que a parecen iluslrandt i, sobre todo, as cantigasde loare
que van case sempre acompañadas pola imaxe do “rei
(robador* (vid, infra), e pódenseagrupar idealmente nun
ciclo que comeza coa árbore ou vara de Jessé (cantigas
20.70.80.. .), segue co nacemento de María (80), a Virxe
Nena (90,180...), a Anunciación (1,29,30,60,140,160,
180..
.), o Nacemento de Xesús (1,80,160...), a Virxe Nai
dándolledemamaró Filio (26,77,110,180...), o anuncio
ós pastores (1), a Adoración dos Reis (1), a Flaxelación
(50), a escena na que Cristo é cravado na cruz (50), a Cru
cifixión (113,140,170,190...), o descenso ós infernos, a
Resurrección (1), a Ascensión (1), Pentecoste (1), María
recibe en Sión ós apóstoles (27), a Coroación da Virxe (1),
María como Raíña (180), María Intercesora (20,30,80,
140.160.190.. .),eaVirxeamosandooseu Filio noXuízo
Final, co peito espido lembrando a súa maternidade (50,
80..
.). Esta iconografía “evanxélica" é completamente
innovadora en relación coa arte occidental da época (só
se pode relacionar con Bizancio, de onde chegou a través
de Italia) e responde a unha nova relixiosidade, que
entronca co franciscanismo e que podería ter chegado a
AfonsoX a través do seu colaborador, o franciscanoXoán
Gil de Zamora. En calquera caso, sérvelle a A. Domín

rencia a acontecementos bélicos, polo que a documenta
ción do miniaturista subministra valiosos datos sobre
armas, armaduras, máquinas de guerra, campamentos,
asedios, encontros, etc.
O propio rei protagoniza dous prodixios relaciona
dos coa cacería, que permiten coñece-la arte da cetrería
(44) e mesmo a indumentaria que vestía para tal actividade (na 142 leva un bonete adornado con leóns e castelos). Non faltan outras diversións, como a corrida de touros nunha festa de vodas (144) ou o xogo de pelota con
paos (42).
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guez para pensar que, tamén desde o punto de vista artís
tico, a corte afonsí é un lugar de encontró de influencias
diversas, que se funden ecléctica e harmoniosamente:
italianas, islámicas e bizantinas, sobre todo, pero quizáis
taménfrancesas.
Ademáis de canto levamos dito ata o momento, os
códices que conteñen as CSM, de maneira moi especial
F, por quedar inacabado, son un documento inaprecia
ble para coñecer cómo se realizaba o proceso de ilumi
nación dos libros1234'15. O llamado Códice Rico (T + F) proxectábase cunhas catrocentas miniaturas, compostas á
súa vez por seis viñetas cada unha116, ata un total de 2.400
viñetas, polo que esixía a máxima concentración de
esforzó pictórico e un enorme espacio de tempo. O
“deseño”, tanto no caso das Cantigas coma no outro
códice afonsí comparable a el neste sentido, o Lapidario,
buscaba a concepción do libro como obxecto artístico
total, destinado a ser exhibido, aberto e colocado nun
atril, na capela de palacio ou na biblioteca. A culmina
ción do deseño acádase no “efecto da dobre páxina
como conxunto” (ó que xa nos temos referido noutros
apartados), cun total de doce viñetas, que presentan
unha certa semellanza coas “táboas-relicario” de Afonso
Xna catedral deSevilla.
O traballo suspendeuse en plena elaboración de F, e
as súas páxinas amosan estadios máis ou menos avanza
dos, o que corrobora que se traballaba distribuíndo os
cadernos de pergamiño entre os diferentes membros do
equipo. A súa análise permite segui-lo proceso de ilustraciónpasoapaso:
a) O primeiro paso consistía en pica-la folla de perga
miño na táboa de cravos que, coas súas marcas, daba a
pauta para traza-lo enreixado de liñas que dividía a páxi
na nos seis cadros; as liñas facíanse cunha tinta que deli
mitaba as bandas que serían decoradas con rosetas e
escudos.
b) A seguir, o mestre debuxa a escena con mina de
chumbo (esta fase consérvase na cantiga 319); as arqui
tecturas que aparecen encadrando as escenas, ou como
fondo délas, debúxanse con tinta, respectando o campo
no que se desenvolven as figuras. É tamén neste momen

d) O toque final dáo o mestre que pinta caras e mans,
Os cadernos irían pasando duns a outros (traballo en
equipo e, en certo modo, en cadea): unha vez que o mes
tre planifica a miniatura, os principiantes comezarían o
traballo en tarefas de menor responsabilidade (a parte
decorativa). Logo virían especialistas para os fondos
arquitectónicos e a paisaxe. Máis tarde, os pintores da
parte vestida da figura. Finalmente, un mestre remataba a
obra pintando caras e mans.
Un trazo característico, case obsesivo, dos códices
afonsís (en realidade, é unha constante da arte cortesá) é
a presencia do monarca nestas miniaturas. A. Domínguez
(“La miniatura...”) estudia os contextos precisos nos que
aparece o seu retrato ñas CSM:
• imaxes de presentación ou dedicación, e retrato de
autor (imaxes-frontispicios). Apréciase nelas unha
solemnidade quizáis derivada das aspiracións imperiais
de Afonso X (non esquezamos que se presenta no texto
enumerando os títulos), que se retrata ademáis como
autor da obra;
• o rei como trabador de Santa María, coa súa persoal
devoción a esta Señora, de pé ou de xeonllos, en actitude
de recitar diante da Virxe, ataviado coa súa indumentaria
rexia, rodeado de elegantes cortesáns e actuando en con
tacto directo coa divindade (corresponden normalmente
ás cantigas de loor);
• o rei practicando algunha das súas aficións, ou evo
cación dalgúnepisodiodasúavida.

NOUS Ó CAPÍTULO 6
1

Da confusión entre amor terreal e amor divino trata, por exemplo, o

vasto estudio de M. Wagner, Tú sola entre las mujeres El mito y el culto de la

Virgen Afana, Taurus, Madrid, 1991.
2

Para todo o relacionado coa dinámica milagrosa, pódese ver, entre

outros, P. A. Sigal, L’homme et le miracle dans la France médiévale (XIe-XIIe

siècle), CERF, Paris, 1985.
3

Non eremos necesario recordar que milagre é un semicultismo (con

metátese de líquidas) procedente de MIRACULUM, e marabilla un descen

dente tamén semiculto de MIRABILIA (plural neutro de MIRABILIS), con

cambio en /a/ da vocal átona inicial (para os problemas relacionados con
este cambio fonético, vid. J. Corominas e J. A. Pascual, Diccionario crítico

etimológico castellano e hispánico, Gredos, Madrid, IV, 1981, s. v. mirar,
nota 11).

to candóse aplica (conpincel) o ouro.
c) A paisaxe, os elementos vexetais, ríos ou mares
fanse con posterioridade. E soamente neste momento se
aplica a pintura ás figuras, procedéndose ó coloreado de
roupaevestidos.

4

Vid. D. Kuntsmann, Vierge et merveille. Les miracles de Notre-Dame

narratifs au Moyen Age, Seuil, Paris, 1981, pp. 12 y 13: “La merveille est le
miracle (deux termes quasi synonymes dans ce genre de narration, et d'éty

mologie voisine), c'est-à-dire suivant la définition scolastique -ce qui est
effectué par Dieu en dehors des causes qui nous sont connues- (ilia quae a
Deoflunlpraeter causas nobis notas miracula dicunlur)’.
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Sen pretender reconstruir neste momento a historia completa desta

5

19

Entre as varias edicións existentes desta obra, pódense ver, por exem

familia, lembremos que xa en latín era raro o uso de MIRUS como epíteto,

plo : G. de Bercceo, Obras completas. II: Los Milagros de Nuestra Señora, ed.

función para a que se prefería MIRABILIS, que ófinal acabaría por substituílo

de B. Dutton, Tamesis Books Ltd., Londorí, 1971; G. de Berceo, Milagros de

totalmente no latín imperial. Non deixa de ser curioso que MIROR non con

Nuestra Señora, ed. dej. M. Rozas, Plaza yjanés, Barcelona, 1986; G. de Ber

servase o significado de ‘asombrarse’ mais que en rumano, xa que toda-las

ceo, El libio de los Milagros de Nuestra Señora, ed. de J. Montoya, Universi

demais linguas románicas asu mil on o de ‘mirar’ (e o de ‘mirarse1, coherente

dad de Granada, 1986; G. de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, ed. F.

co uso deponente do verbo latino, que nos leva tamén a miralh, miroir, etc.),

Baños Vallejo, Crítica, Barcelona, 1997.

CitaremossemprepolaedicióndeAfonsoXoSabio, Cantigas de Santa

habilitando para o sentido orixinario outras termos (entre eles os cultismos

20

que remiten a ADMIROR, que xa no se diferenciaba en latín de MIROR máis

Alará, 3 vols., estudio, introducción e notasde W. Mettmann, Clásicos Casta

que polo seu matiz laudativo). Pódese ver, ó respecto, Ch. du, Fresne, sieur

lia, Madrid, 1986-1989.

Pódese ver ó respecto, entre outras, Rutebeuf, Le Miracle de Théophile,

Du Cange, Glossarium mediae et inflmae latinilatis, Akademische Druck-

21

-U. Verlagsanstalt, Graz, 1954, IV, s. v., que documenta en latín medieval o

Miracle du XIIIe siècle, ed. de G. Frank, Honoré Champion, Paris, 1949 (2a ed.

termo MIRALE co significado de ‘spéculum’, e MIRARI, MIRARE como 'Sese

revisada); Oeuvres complètes deRutebeuf, ed. de E. Fatal e J. Bastin, Picard,

in speculo intueri' (lembremos que algunhas coleccións medievais de mila-

Paris, 1977, (7- ed.), 1.1, pp. 32-64; M. Brea, “El milagro de Teófilo. Texto dra

gres levaban taménotítulodeSpecw/um).

mático y texto narrativo", Medioevo y Literatura. Actas del V Congreso de la

Para unha información máis ampia sobre estes aspectos, pódese ver M.

Asociación Hispánica de Literatura Medieval, edit. porj. Paredes, Universi-

Brea, “Milagros prodigiosos y hechos maravillosos en las Cantigas de Santa

dadde Granada, Granada, 1995, vol. I, pp. 415-428; A. D’Agos tino, Rulebenf.

Marid', Revista deLiteraturaMedieval, 5,1993, pp. 47-61.

IlAfiracoforfi7eo^/o,UniversitàdiMilano, Milano, 1998.

6

Vid. J. Le Goff, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval,

7

trad. de A. L. Bixio, Gedisa, Barcelona, 1991 (2-ed.),pp. 13-15.

Este parágrafo é traducción do segundo contido na voz “Milagres

8

22

Vid. M. López Serrano, Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio,

Aty<ferás/i/ta,EditorialPatrimonio Nacional,Madrid, 1974, p. 37.
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Como, por exemplo, os Miragres de Santiago, do século XIV (traduc

medievais”, redactada por A. A. Nascimento, para oDicionário da literatura

ción de parte do LiberSanctiJacobr, véxase ó respecto o capítulo dedicado

medieval galega eportuguesa (= DLMGP), organizado e coordinado por G.

neste mesmo volume á prosa). A denominación xenérica de miracles non

LancianieG.Tavani,Caminho, Lisboa, 1993, pp. 459-461 (concretamente, p.

impide, de tódolos xeitos, a G. de Coinci incluir tamén na súa colección

460).

varias chansons—equivalentes ás cantigas de loor de Afonso X—, que apa
Para explica-lo EXEMPLUM, seguimos directamente a voz correspon

recen encabezandoo “premier Livre" cun prólogo propio—vid. IPr 2 (D.2),

dente (redactada por J. Berlioz) doDictionnaire des Lettres Françaises. Le

ed. de Koenig, I, pp. 20-23—, eoutras varias ó comezo de “la seconde partie"

Moyen Age, preparado por R. Bossuat, L. Pichard e G. Raynaud de Lage, edi

(III, pp. 265 e ss.), para rematar—igual que faría máis tarde Afonso X—con

tado e posto ó día por G. Hasenohr e M. Zink, Fayard Torino, 1992, pp. 437-

“lisaluNostreDame”, "oraison", “lescinc joies”... (IV, 544-592).

9

Sobre o concepto de 'libro' e 'cancioneiro' na Idade Media, e a súa apli

-438, onde se pode amplía-la información e atopar importantes referencias

24

bibliográficas.

cación ás CSM, é interesante a consulta do traballode V. Bertolucci Pizzorus-

10

Que poden permitidles formar parte de coleccións mixtas, como o

Recullde eximplis e miraclesca talán, por exemplo.

11

Un dos autores que máis pegada deixa na Idade Media é Gregorio de

Tours, cosseusoitolibrosdeMí'raará.
12

Vid. M. L. Arcangeli Marenzi, Aspettideltema della Vergine nella lettera-

turafrancesedelMedioevo, Librería UniversitariaEditrice,Venezia, 1968.
13

Parte destas lendas teñen as súas raíces no folclore pagán. Ademáis, os

so, "Libri e canzonieri d'autore nel Medioevo: prospettive di ricerca", Sludi

Mediolatinie Volgari, 30,1984, pp. 91-116, recollido taménna colección des
ta autora que leva por título Morfologie del testo medievale, 11 Mulino, Bolog-

na, 1989, pp. 125-146.
25

Estas referencias son particularmente interesantes, porque parecen alu

dir á colección orixinaria, de cen cantigas, que estaría xa rematada e proba

blemente copiada nun códice antes da estancia do rei en Vitoria (entre agos-

autores de milagres non teñen tampouco inconveniente en apropiarse de

tode 1276 e marzo de 1277).

feitos prodixiososacontecidos noutros lugares. Sobre estes aspectos, pódese

26

ver, entre outras cousas, o resumo que fai D. G. Oury, na voz “Miracles"

ro grandioso noqueconflúanmilagres de diversas procedencias.

doDictionnaire des LettresFrançaises. LeMoyenAge, pp. 1015-1016.
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14

Parece se-la máis antiga conservada, pero deberon de existir versions

Pareceincidirunhavezmáisnavontaderealdeorganizaruncancionei-

Noutras cantigas fálase de “libro” referíndose a diversas coleccións de

milagres ñas que''encontrouescrito’’algúndosprodixiosquerelata.

previas romanceadas, alómenos dalgunas das narracións ai recollidas, como

28

a de Teófilo.

ro marial como “cantaresdeloordesancta María”.

15

O propio autor declara que a súa fonte é un volume conservado en

Saint-Paul, escrito contra o 1160 por Alberic; este, á súa vez, compilara mila

gres procedentes de varias coleccións anteriores.
16

Hai dúas versions desta obra: a primeira, que debe corresponder ós

29

No seu segundo testamento (xaneiro de 1284), retírese ó seu cancionei

Aínda que, ó final, teñamos que recoñecer que Afonso X —sen deixar

de ser trabador— asume tamén nas CSMo papel de conteur, non só polo

propio contido destas cantigas, senón tamén polo frecuente recurso quefai a
fórmulas propias da oralidade, máis en concreto a algunhas fórmulas carac

anos 1165-1170, está dedicada a un amigo chamado Grégoire; asegunda (ca.

terísticas dos xograres que recitaban poemas épicos (coincidindo xa nisto

1175-1180), a unha dama, Mahaut, que debe de se-la filia natural de Henri-

con Gautier, Berceo e boa parte da narrativa medieval). Vid. ó respecto E.

que II de Inglaterra, abadesa de Barking.

Fidaigo, “■Joculatores qui cantant gesta principum et vitas sanctorum-: As

É curioso advertir como Italia non logra reunir unha colección compa

CMS, entre a lírica e a épica”, Homenaxe ó Pmf Camilo Flores, no prelo.

rable a estas, pois o único que se pode citar de tal procedencia é a colección

Tamén, entre outras, M. Vaquero, “Edest’un muigran miragre vos contarei

de milagres de Bonvesin de la Riva ou o Libro dei cinquanta miracoli della

que oy. Oralidad y textuaíidad en las Cantigas de Santa Marid', Proceedings

17

Vergine, que conteñen, ademáis de milagres propiamente ditos, lendas,

of the 4® International Conférence on Galician Studies (University of

poesías alegóricas, exempta e formas narrativas novelísticas de distintos

Oxford, 1994), edit. porB.FernándezSalgado, Oxford, 1997, pp. 55-69.

tipos.
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18

Vid. “Les Miracles de la Sainte Vierge ’’ traduits el misen verspar Gau lier

Vid. V. Bertolucci Pizzorusso, “Contributo alio studio della letteratura

mincolisÜa",MiscelaneadiStudiIspanici,(>, 1963, pp. 5-72.
A propósito de “fontes", na edición de Koenig dos Miracles pódese ver

deCoincy, éd. de l’AbbéPoquet, Parmantier-Didron, Paris, 1857 (reirapr. por

31

Slatkine Reprints, Genève, 1972); G. de Coinci, Miracles de NostreDame, ed.

unestudiosobreosmanuscritosquepresumiblementeinspiraronaGautier.E

de V. F. Koenig, Droz, Genève, 1966-1970.

case tódolos editoresdeBerceo dedican taménunapartadoaesteaspecto.

32

43

Vid., como compendio destas coleccións, J. Montoya Martínez, Las

Pódese ver ó respecto, ademáis da introducción da edición de Mett

colecciones de milagros de la Virgen en la Edad Media. El milagro literario,

mann, S. Parkinson, “The First Reorganization of the Cantigas de Santa

UniversidaddeGranada, Granada, 1981.

Maria”, Bulletin ofCantigueims de Santa Maria, 1 (2), 1988, pp. 91-97.

33

A este respecto pódese ver, entre outros, o traballo de T. Marullo,

44

Universidade de Santiago de Compostela, 1991.

ArchimmRomanicum, 18,1934, pp. 495-539.
34

ResumimosnestepuntoocapituloVlIIdolibrodeJ.MontoyaMartinez,

0 cancioneiro marialde Afonso X, o Sabio, Biblioteca de Divulgación ns 6,

“OsservazionisulleCantigasdiAlfonsoXesuiMiracolidiGautierdeCoinci”,

45

J. E. Keller (.Las narraciones brevespiadosas versificadas en el castella

Vid., entreoutros, J. Riband, LeMoyenÁge. Littéralure et symbolisme,

HonoréChampion, Paris, 1984, pp. 13-35.

no y gallego del medioevo, Ediciones Alcalá, Madrid, 1987) insinúa (p. 137)

Vid. J. Chevaliere A. Gheerbrant, Diccionario de símbolos, Herder, Bar

que AfonsoX puido coñece-la obra de Berceo nttnha visita ó mosteirosíten

46

se, pero segueparecendomáis prudente pensar simplementeenqueambos

celona, 1986.

teñan utilizadofontescomúnsoupróximas.

47

35

Correspondenás GSMnúmeros 2,3,4,7,11,13,14,16,24,25,32,33,34,

Son catro os puntos cardinals, as estacións do ano, as fases do ciclo

lunar, assemanasque forman un mes, os elementos, os humores, etc.

47 e 56; como se pode advertir, todas pertencen á colección inicialmente

48

previstadesócencantigas.

Xerais, Vigo(noprelo).

36

49

Xacitamosnoutrolugaronosoestudiosobrediversasversiónsdomila-

Sobre esta disposición, vid. E. Fidalgo, ds Cantigas de Santa María,

Para estes aspectos, seguimos directamente a exposición de V. Berto-

lucciPizzorusso, na voz “CantigasdeSanta María”, DLMGP,pp. 142-146.

gre de Teófilo. Existen estudios similares sobre outrosmilagres, entre os que

Cfr, E. Fidalgo, “Aproximación al esquema estructural de las CSM (con

podemos destacados de E. Fidalgo (que tamén se ocupa destas cuestións na

50

súa tesede doutoiamento, publicada en microfichas: Gautier, Berceo, Alfon

relación a sus fuentes)”, Actas do IVCongresso da Associapao Hispánica de

so X. Estructuras narrativas en la literatura románica medieval de carácter

Literatura Medieval (Lisboa, outubro 1991), ed. por A. A. Nascimento e C.

mariano, Universidade de Santiago de Composlela, 1992): “De los modos

Al me ida Ribeiro, Cosmos, Lisboa, vol. II, pp. 325-332.

de narrar. Miracle II, 18; Cantiga 25; Milagro WfActesduX^ Congreslnler-

51

national de Linguistique el Philologie Romane (Zürich, 1-6 abril, 1992),

Bulletin ofCantigueims de Santa María, 1,1989, pp. 31-70; “Las razones en

Vid. J. Montoya Martínez, “-Razón-, -refrán-, -estribillo- en las CSM",

publiés par G. Hilty, A. Francke Verlag, Tübingen, 1993, t. V, vol. II, pp. 267-

las Cantigas de Santa Mam. su función", Studies in honor of Gilberto

-276; “-La abadesa preñada- (Berceo, 21). Seis versiones románicas y tres en

Paolini, pp. 11-24.

latín", MedioevoyLiteratura, vol. II, pp. 329-344.
37

52

Con iso, máisben vimos a coincidir con A. Gier, “Les CSWd'Alphonse

Le Savant: leurdésignationdansletexte",C«biCTXitóng«ist^ueHistori<?iie

Neste sentido, resulta de grande utilidade a consulta de varios traballos

Médiévale, 5,1980, pp. 143-156.

de E. Fidalgo: “Esquemas narrativosen las Cantigas de Santa María (I)”, Studi

¿Aqueseestáreferindoaquíconrazon«?Lémbreseoproblemaexpos-

Mediolatini e Volgari, 28,1992, pp. 31-131; “El exordio en las Cantigas de

53

Santa María", Bullelin ofCantigueiros de Santa María, 5,1993, pp. 25-34;

to anteriormente en relación co significado deste termo: ¿quere dicir tal vez

“Esquemas narrativos en las Cantigas de Santa María (II)", Studi Mediolatini e

que o rei trazou esa especie de guións que son os breves textos en prosa que
precedenás cantigas,para indicarllesósseuscolaboradorescáleraomilagre

Vo/gari, 29,1993, pp. 9-41.
38

Aínda que Berceo se aproxime a Gautier ó engadir ó final do seu relato

que debía n compoñer en cada caso?

Cfr. A. García Solalinde, “Intervención de Alfonso X en la redacción de

unha conclusión didáctica, este remate non é do mesmo tipo: Gautier apro-

54

véitao para insistir reiteradamente nos beneficios e prexuízos de virtudes e

susobras’, RevistadeFilologíaEspañola, 2,1915, pp. 283-288.

pecados, utilizando a historia exposta como exemplo práctico de lección

55

moral; Berceo, en cambio, acode a esta posibil ida de de peche que contem

va Revista de Filología Hispánica, 5,1951, pp. 363-380; tamén, do mesmo

plaban as disposicións retóricas ó uso para propoñe-lo milagre como exem

autor, “El Rey faze un libro...", en F. Rico (ed.JHistoriay crítica de la litera-

Vid. G. Menéndez Pidal, “Cómo trabajaron las escuelas alfonsíes”, Nue

plo, máiscomoconsellodeactuaciónpara obte-logalardóndaVirxe—insis-

luraespañola, 1/1, Crítica, Barcelona, 1991, pp. 152-156.

tindo ñas gracias mañanas— que no ton de reprensión que caracteriza a

56

Gautier (dedica case tanto espacio a invitar ó remordemento e á penitencia

Santa María, Castalia,Madrid, 1985.

coma a conta-la historia). Peculiar de Berceo é tamén emprega-la conclusión

57

como enlace entre a historia que se acaba de narrar e a que vén despois (a

organic narrative pattern of the CSM of Alfonso X”, Medieval, Renaissance

Vid. a introducción da súa edición de Afonso X, o Sabio, Cantigas de

Pódense ver, entre outros, J. Snow, “Self-conscious references and the

modo de exordio anticipado, xa que, desde o final mesmo do último mila

and Folklore Studies in Honor off. E. Keller, edit, por J. R. Jones, Juan de la

gre, advírtese da recitacióndoutro.paraoqueserogaxa atención).

Cuesta, Newark, 1980, pp. 53-66; e “Lo que nos dice la cantigá 300 de Alfonso

39

M,Studia HispanicaMedievalia.ActasdelasIÍJorriadas.de Literatura Espa

Sobre estes textos, pódese verS. Pellegrini, “Le due laude alfonsine del

Canzoniere Colocci-Brancuti”, incluido no volume que recolle varios traba

ñola, edit, por L. T. ej. H. Valdivieso, Ergon, Buenos Aires, 1987, pp. 99-110;

llos deste autor baixo o título Varíela romanzo, Adriatica, Bari, 1977, pp. 9-

J. MontoyaMartinez, “El concepto de-autor-en Alfonso X”, Estudios de lite-

raluray arte dedicadosalProfesorEmilio Orozco Díaz (A. Gallego Morell, et

-19.
40

alii, eds.), Universidad de Granada, 1979, II, pp. 454-462.

Entre outras razóns, porque, como sinala H. Anglés, presenta unha

Cfr. W. Mettmann, “Airas Nunes, Mitautor der Cantigas de Santa

notación musical de tipo brevis-semibrevis, no canto da de tonga - hrevisque

58

se utilizaba noséculoXIII.

Marid', Iberorromania, 3,1971, pp. 8-10. Véxase taménoseu artigo, xa cita

41

do, "Algunas observaciones.

Cfr. W. Mettmann, “Algunas observaciones sobre la génesis de la colec

Mettmann insinúa que, atendendo a trazos estilísticos, rítmicos e dou-

ción de las Cantigas de Santa Maríay sobre el problema del autor”, Studies

59

on the Cantigas de Santa María: Art, Music and Poetics. Pmcedings of the

tros tipos, unha boa parte das cantigas debeu de saír dunha mesma pluma

Intemational Symposium on the CSM ofAlfonso X el Sabio (1221-1284), in

(¿Airas Nunes?), mentres que o resto poderla ser froito de autores diversos.

Commemoration ofíts 700h Anniversary Year-1984, editados por I. J. Katz e

Ademáis, propon a autoría persoal do rei para as cantigas de carácter auto-

J.E. Keller,MadisonUniversity, 1987,pp. 355-366.

42

biográficoepara algunhasmáis.
60

J. Montoya (“El códice de Florencia: una nueva hipótesis de trabajo",

Adema is de nos artigosxa citados, ocupouse deste problema en bastan

Romance Qualerly, 33,1986, pp. 323-329) supon que Esería a copia ca que

tes máis, entre eles: “The central Role of deTroubadour Persona ofAlfonso X

sequeríaqueda-lorei,xaquecrequetiñaintenciónderegalarlleópapaGre-

in the Cantigas de Santa María", Bullelin ofHispanic Studies, 56,1979, pp.

gorioXos dous voluntes de luxo no caso de que a entrevista que tiña previs-

305-316; “Poetic Self-Awareness in Alfonso's Cantiga 110", Kentucky

tocelebrarconelenBeaucairé para expresadle assúasaspiracións impertáis

Romance Qualerly, 26,1979, pp. 421-432; “A Chapter in Alfonso’s Personal

deseos resultados apetecidos.

Narrative: The Puerto de Santa Maria Poems in the Cantigas de Santa

558

Maria", LaOimiiicafi, 1,1979-1980, pp. 10-21; ‘Alfonso Xy /en sosCanligaf, EshultosAlfaiisiesi], MondcjarcJ. Muntoya.eds.l, llnivcreidadde Cha
nada, 1985, pp, 71-90; ‘Alfonso X como segundo protagonista ensus Cantr
gps.íilmrzsconsiáendmix'.nifimiadasdeHteratimEilKmolaMedieval,
Univ. Católica, Buenos Aires, 1992,pp. 32-41;etc.

74

Véxanseosexemplosqueproporcionaen“Versification..,“,pp.93-94.

75

Nos apéndices ó seu "Musical Analysis...", G. V. Huseby limítase a esta

Sabemos que J. M. Montero Santalha está traballando desde hai varios

77

61

blecer cadros que teñen como referencia central a adecuación óvireíai.
16

Nesta exposición estamos reproducindo unha boa parte do contido do

nosotraballo “Milagrosprodigiosos...”.
Este refrán, de maneira especial, contén dous elementos que convén

anos nun Repertorio métrico das CSM, pero aínda non o publicou. En cam

recalcar: ls)nonhaiporqué pensaren “marabillas"antedeterminadosfeitos

bio, si sacou á luz o seu “Catálogo das rimas das -Cantigas de Santa María-”,

estrados que poden ter unha explicación do máis natural (a intervención de

Actas do IlICongresso Internacional da línguagalego-porttiguesa na Galiza

María), 25) a asociación (ou disociación, segundo se mire) entre miragvee

(M. C. Henríq u ez Sa 1 ido, ed.), Agal, aCoruña, 1992, pp. 429-463.
62

maravilla.
78

Pola contra, para o rimario, ademáis do "Catálogo.de J. M. Montero

delleCantigasdeSanlaMariadiAlfonsoXdiCastiglia,?»cini,Ris3,^63

Considérations similares, xa fóra do refrán pero nos versos que lie

segueninmediatamente,pódenseveren21,7;325,6;335,5;342,lle376,5.

Santalha, disponemos do traballo de M. P. Betli, Rimarlo e lessico in rima

Entreelespodemoslemhrar.demaneiraparticular.osxaclásicosdeP.Le

79

b'í/.taménore/rflndascantigas38,169e 358.

80

Vid. cantigas 37,41,53,54,57,61,69,77,79,81,91,92,93,97,101,105,

Gentil, La poésie tyriqtie espagnole el portugaise à lafin du Moyen Âge, Plion,

114,126,129,131,134,138,166,173,177,179,184,209, etc.

Rennes, 1952 (en particular, vol. II, pp. 204ess.),eD. C. Clarke, “Versification

81

in Alfonso El Sabio’s Cantigas", Híspame Revieui, 23,1955, pp. 83-98, ademais

82

Vid., porexemplo, as cantigas 117 e 163.

do de G. V. Huseby, "Musical Analysis and Poetic Structu re in the Cantigas de

83

Vid., entre outras, V. Bertolucci Pizzorusso, “Altri mari nelle Cantigas

Vid., entre outras, as cantigas 4,85,89,107,205...

Santa Maria”, FlorilegiumHispanicum: Medieval and Golden Age Studiespre-

de SantaMaria: testi ed immagini”, Actas do Congreso "O mardascantigas",

sented toDorothyClotelle Clarke, edit. porCh. B. Faulhabere D. E. Carpenter,

pp. 291-299.

TheHispanicSeminaryofMedievalStudies,Madison,1983,pp.81-101.

84

64

Como fai notar, porexemplo, S. Parkinson, “False Refrains in the Canti

la Légende Dorée. Songes, Miracles et Survivances. Essai sur laformation de

gas de SantaMaria", PortugtteseSludies, 3,1987, pp. 21-55.
65

Vid. cantigas 6,21,43,76,118,122,133,167,168,197,224,323,331,347

e 381. Para o tema da resurrección dos nenos, vid. P. Saintyves, En marge de

quelques thèmes hagiographiques, Nourry, Paris, 1931, cap. V.

Xa advertía deste problemaJ. Ribera, no seu estudio sobre a música das

Vid. cantigas 19,32,34,35,72,98,99,104,127,132,157,199,217,238,

cantigas(ttd.m/ra): “En el estribillo nohayquedividirlosversosporellugar

85

en que aparezcan las rimas interiores; y nunca se deben subdividir las es tro-

239,286,293,297,302,316,317,318,326,329,379 e 392.

fas sin rimas [...]. Por no atenerse a estos dos principios, han solido medirse

86

mal los versosde las Cantigasy, porconsecuencia, se ha desconocido su ver

277,288,295,296,299,305,348 e 353 (un precedente da historia deMarceli-

Vid. cantigas 87,187,195,202,207,214,251,253,261,263,273,274,

dadera forma" (p. 105). Téñase enconta que se está referindo, naturalmente,

no,panyvinô), 374,377,382 e 383.

á edición realizada polomarquésdeValmar.

87

66

Vid. ó respecto W. R. Davies, “Mary and Merlin: An Unusual Alliance",

RomanceNoles, 14,1972-73, pp. 207-212.

Cfr. p. 41 da introducción ásúa ed. de Castalia. Como mostra diso, pre

senta dúas versions para a cantiga 11, unha en versos curtos (é a que elixe,

88

Vïd.taméncantigas66,73e212.

pois está perfectamentexustificada pola rima)eaoutra en versos longos.

89

Vid. tamén, a do boi do aldeán (cantiga 31) ou a domulo que foi á igre-

67

NoestudiointroductorioásúaúltimaedicióndasCStí,p.40.

xa(cantiga228).

68

Véxase más abaixo o apartado dedicado á música, onde se advine a

90

Dexeitosemellanteóqueacontececoahostíadepositadaporunvilán

insistencia neste mesmo tipo de composición, (amén no terreo musical, por

na colmea na cantiga 128.

unhapartedoscríticos.

91

69

medievale romanza: valore espressivoesimbologia”, Estudiosgalegosen home-

deun problema de historia literaria”, La Coránica, 17,1988, pp. 55-75.

naxe ó Prof. Giuseppe Tavani, coord. porE.FidalgoeP.LorenzoGradin,Publi-

Vid. tamén, entre outras, M. Frenk Alatorre, “El zéjel: ¿forma popular

70

Sobre estes milagres relacionados con flores, pódese ver, entre outras, J.

Gutiérrez Caron, “Il motivo del fiare meraviglioso nella miracolistica mariana

M. Morras, “¿Zéjeles o formas zejelescas? Observaciones para el estudio

castellana?”, Estudios sobre lírica antigua, Castalia, Madrid, 1978, pp. 309-

caciónsCLLURP.Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1994, pp. 225-236.

-326;e, especialmente, V.BeltránPepió, “De zéjeles y dansas orígenesyfor-

92

mación de la estrofa con vuelta”, Revista de Filología Española, 64,1984, pp.

12,27,71,75,88,103,116,135,143,149,154,155,159,188,222,225,231,

Para as visións e outras prodixios variados, pódense ve-las cantigas 8,

239-266,ondeanaliza os diferentesesquemasmétricosemusicaisdecompo-

246,259,285,293,304,309,328,342,345,356e 358.

sicións que utilizan a estrofa con volta en relación coas diversas teorías que

93

defendenunhaorixerománicaouarábigapara estas modalidades líricas.

durante la Alta Edad Media, Bibliófilos Gallegos, Santiago de Compostela,

Vid., entre outras, M. C. Díaz y Díaz, Visiones del más allá en Galicia

Vid., porexemplo, V. Beltrán Pepió, "De zéjeles y dansas.p. 257: “En

1985; H. R. Patch, El otro mundo en la literatura medieval (seguido dun

la misma obra alfonsí se cruzan por tanto las dos vertientes de la estrofa con

apéndice: “La visión de trasmundo en las literaturas hispánicas”, por Ma R.

vuelta, la zejelesca y la romance; en su cancionero profano ambas aparecen

Lida de Mal kiel), FCE, Madrid, 1983 (reimpr. da ed. de 1956); P. Saintyves, En

71

igualmenterepresentadas.peroen el mariano, concebido, en loqueala can

marge... (a primeira parte trata precisamente dos soños).

tiga narrativa se refiere, al margen de la tradición trovadoresca, el zéjel se

94

impune cunmuypucas excepciones".

enigma. Para as imaxes animadas e a súbita aparición das figuras da Virxe

As imaxes actúan a modo dos antigos oráculos, pois é preciso descifra-lo

Cfr. V. Beltrán Pepió, “La balada provenzal en la poesía gallego-portu

gravada en rochas, vid. tamén J. Baltru saitis, La EdadMediafantástica. Anti

guesa", La lengua y la literatura en tiempos deAlfonso X. Actas del Congreso

güedades y exotismos en el arte gótico, trad. dej. L. Checa, Cátedra, Madrid,

72

Internacional (Murcia, marzo de 1984), Universidad de Murcia, 1985, pp.

1987(2íed.).

79-89. Resulta útil tamén a consulta doutro dosseus traba líos, en certo modo

95

complementario deste e do xa citado sobre zéjeles e dansas. “Rondel y

que lie dá unha palmada á monxa para impedir que caia en pecado), 139,

Vid. actuacións semellantes ñas cantigas 29,39,42,59 (é o Crucificado o

refram intercalar en la lírica galaico-portuguesa ”, Studi Mediolalíni e

164,183,196,215,219,294,303,349,361e 405.

Volgari, 30,1984, pp. 69-89.

96

73

Na súa tese de licenciatura inédita: Os descordas galego-porlugueses.

Vid. cantigas 14,67,74,82,109,115,119,123,125,182,192,206,216,

254,281,284,298e 343.

Para as metamorfoses, en especial as de Satán e as bruxas, vid. C. Kap-

Exame do corpus, criterios de classificaçào e análise comparativa com os

97

descordosprovenais efranceses, Universidade de Santiago de Compostela,

pler, Monstruos, demoniosy maravillas afines de la EdadMedia, trad. dej.

1998.

Rodríguez Puértolas, Akal, Madrid, 1986, pp. 202 ess.

359

Afonso o Sabio, Cantigas de Santa María, publicación da Real Acade

113 Utilizamos, para todo este apartado, a información sobre as fontes que

mia Española, Madrid, 1889,2 vols. (hai unha edición facsimilar, realizada en

facilita X, F. Filgueira Valverde no estudio introductorio da edición das CSM

colaboración pola RAEe Caja deMadrid, Madrid, 1990), cap. III, pp. 63-81.

que preparou para Castalia, pp. XLVIII-LIX.

98

99

114 O propio Afonso X especifica en contadas ocasións a fonte, cando se

Aplicada no sen libro Las colecciones de milagros de la Virgen en la

trata decolecciónslocaiscomoasdeTudia,Soissonsou Chartres.

ñfodífe/w,Universidad deGranada, Granada, 1981,pp. 120-123.
100 Cfr. J. Montoya Martínez, “Criterio agrupador de las -Cantigas de Santa

115 Vid. tamén, entre outros, J. Ferreiro Alemparte, "Fuentes germánicas en

María»”, EstudioslilerariosdedícadosalProf.MarianoBaqueroGoyanes^ni-

las Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio”, Grial, 31,1971, pp. 31-

versidaddeMurcia,Murcia, 1974,pp.285-296(acitacorrespondeáp. 291).

-62.

101 Todo iso orixinaba, entre outras colisas, a existencia dunha certa rivali-

116 Opoiqiiédestaexclusiónéoutrodosenigmasquepechanestasprosifi-

dade entre santuarios moi visitados, ou, noutros casos, entre santuarios que

cacións, pois, aínda que é certo que non se trata dunha cantiga narrativa

se encontrasen moi próximos entre si. Non se ocultan as razóns económicas

(está dedicada ós sete gozos da Virxe), non o é menos que as cantigas 10 e 20

que están detrás desta competencia, pero normalmente aparecen "disfraza

son de loor, e, sen embargo, presentan ese texto debaixo das miniaturas

das' de razóns relixiosas.

correspondientes.

102 J. MontoyaMartínez, O cancioneim maiia!..., cap. VI.

117 Vid. ó respecto, entre outrosij. E. Keller e R. W. Linker, “Some Spanish

103 Non esquezamos, de tódolos xeitos, que non se trata dun santuario

Summaries ofthe Cantigas deSantaMarid', Romance Noles, 2, i960, pp. 1-

mariano, polo que a súa importancia ñas CSMé relativa; proporcionalmente

5; dos mesmos autores, “Las traducciones castellanas de las Cantigas de San

ten máis transcendencia a existencia do Camino de Santiago (de feito, son

ta Maria", Boletín de laReal Academia Española, 54,1974, pp. 221-293; J. E.

varias as cantigas que teñen peregrinos como protagonistas), que estaba

KcWer, Las narraciones brevespiadosas cersificadas en el castellanoygallego

cheodesantuarios,moitosdelesconsagradosáVirxe(pensemos,senirniáis

del Medievo. De Berceo a Alfonso X, Ediciones Alcalá, Madrid, 1987, pp. 204-

lonxe, na propia Virxe do Camino). Non deixa de ser significativa, neste sen

-214; J. R. Chatham, “A Paleographic Edition of the Alfonsine collection of

tido, a cantiga 278, na que unha muller francesa, desilusionada da súa expe

Prose Miracles of the Virgin”, Oelscbliiger Festschrift, Chapel Hill, 1976, pp.

riencia como peregrina a Compostela, decide desviarse óregreso ata Vilaslr-

73-111.

ga, onde atopa o milagre (a curación á súa cegueira) que non lograra obter

118 O primeiro en chama-la atención sobre estes textos foi o marqués de

en Santiago, por esta razón, cando, de volta ó sen país, tropeza con outro

Valmar, nasúa edición das ÓSIÍ.

cegó peregrino, suxírelle que cambie o destino do seu peregrinar, acudindo

119 Keller (Las narraciones breves..., pp. 207-211) compara as dúas ver-

a Vilasirga en vez de facelo aSantiago.

siónsdacantiga 12.

104 Vid. X. F. Filgueira Valverde, Afonso Xe Galicia. Unba escolma de can-

120 Cfr.]. E, IMWtstLsis narracionesbreves..., p. 207.

ligas, Real Academia Galega, a Coruña, 1980. Cre Filgueira que unha das

121 Á mesma conclusión chegan F. Mundi Pedrete A. Sáiz Ripoll, Lasprosi-

causasdopoucoafectoquepareceamosa-loreiSabioporGalicia.eporSan-

ficacionesdelasCantigasdeAlfonsoXelSabíoftVU^iKeloMftlSI.

tiago de Compostela de xeito particular, é tal vez a súa falta de entendemen-

122 Vid. A. J. Cárdenas, “A Study of Alfonso's Role in Selected Cantigas and

tocoarcebispodonGon^aloGomes, imposto polopapaGregorioX,

the Castilian Prosifications of Escorial Codex T.1.1 '(Studies on the "Cantigas

105 Pensemos en cómo, por exemplo, a cantiga 26 debe combina-la inter

de Santa Maria”..., pp. 253-269e 254-255; en “Cuatro palabras sóbrela auto

vención do Apóstelo coa de María, de rangosuperior.

ría de los milagros de la Virgen en la prosa marginal escu ria lense”, Estudios

106 Vid. ó respecto X. Filgueira Valverde, La cantiga CIII. Noción del tiempo

en homenaje a Enrique Ruíz-Fomells (J. Fernández Jiménez, et alii, eds.),

y gozo eterno en la narrativa medieval, Universidade de Santiago de Com

Aldeeri, Erie, 1990, pp. 52-60, apunta máisbenaunclérigode fináis do sécu-

postela, 1936.

lo XIV ou principios do XV. Véxase tamén R. Ayerbe-Chaux, “Las prosifica-

107 Moitos destes santuarios dispoñían xa de coleccións propias de mila-

ciones castellanas de las Cantigas de Santa María: ¿una obra perdida de Don

gresmarianos.partedoscalessonutilizadoscomofontesporAfonsoX.

Juan Manuel?”, Bulletin ofthe Cantigueiros de Santa Maria, 3,1990, pp. 39-

108 Vid. ó respectoj. Montoya Martínez, “Italia y los italianos en las CSM”, 7/

53; S, D. Kirby, “Cómo se comentaba una obra artística en el siglo XIV y las

Duecento. Actas do IV Congreso Nacional de Italianistas, Universidade de

pmsifiac'mesóelisCantigasdeSanlaMaríd',StudiaHispanicaMedieva-

Santiago de Compostela, 1989, pp. 483493; W. Mettmann, “A Collection of

lia, edit, por R. Penny e M. A. Rosarossa, Universidad Católica, Buenos Aires,

Miracles from Italy as a possible Source of the Cantigas de Santa Maria”,

1990, pp. 25-31.

Bulletin ofthe Cantigueiros de SantaMaria, 1 (2), 1988, pp. 75-82.

123 Vid. C. Benito-Vessels, “The Ildefonso Miracle in the Margins of the

109 Segu irnos fielmente, neste apartado, dous traballos de E. Fidalgo Fran

Cantigas de SantaMaríamá in the Estoria deEspaña: Two Forms of Narrati

cisco, derivados da súa tese de doutoramento: "Esquemas narrativos en las

ve Discourse", Bulletin ofthe Cantigueiros de Santa Maria, 3,1990, pp. 17-

Cantigas de Santa Maiia (I)", StudiMediolatini e Volgarí, 38,1992, pp. 31-

-30.

-100;e(Il), 40,1994, pp. 9-41.

124 Cfr. C. Benito-Vessels, “Palabra frente a palabra: notas para un estudio

110 ÍJfr.E.FidalgoFranci,seo, “Esqiiemasnarrativos...”, II,pp. 31-32.

de la enunciación en la prosa marginal de las Cantigas de Santa María del

111 Ademáis deste esquema estructural básico, as coincidencias entre CSM

ms. de El Escorial T.I.l”, Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta,

e exetnpla pódense localizar nunha serie de trazos comúns: a) o carácter

coord, por R. Lorenzo e R. Álvarez, Universidade de Santiago de Composte

narrativo, b) a brevidade, c) a veracidade ou, alómenos, verosim ilitude, d) o

la, 1996, pp. 309-316.

carácter ilustrativo, e) a finalidade didáctica, f) a comunicación entre emisor

125 Dado o carácter complementario (por conseguinte, imprescindible

c destinatario, g) o obxectivo final de acada la salvación da alma (vid. E.

—calquen cantiga supon unha simbiose de texto e melodía; pódese ver ó

Fidalgo,“Esquemasnarralivos...”,II,pp. 32-33).

respecto, entre outros, G. Ta vani, “Rapporti tra testo poético e testo musicale

112 Vid., ó respecto, B. Latini, Libro del Tesoro (Versión castellana delLivres

nella lírica galego-portoghese", Revista de Letras, 17,1975, pp. 179-186—,

don Trésor), edit, por S. Baldwin, The Hispanic Seminary of Medieval Stu-

pero non estrictamente literario), e dado tamén o noso escaso coñecemento

dies,Madison, 1989.J. BoltonHolloway(Brwnetto Zntím'; ananalyticbiblio-

da materia, optamos por reproducir básicamente as indicacións de M. P.

graphy, Artes Gráficas Soler, Valencia, 1986) localiza a existencia de dezase-

Ferreira, na voz “Cantigas de Santa María” del DLMGP, pp. 146-147, comple-

te manuscritos do Tesoro, trece deles en castelán (que, segundo Baldwin, p.

mentándoas con algúns datos adicionáis—a súa procedencia vaise sinalan-

VI, representan una soa traducción orixi nal dun texto francés coi responden-

do puntualmente—.

te á primeira redacción do orixinal), tres en catalán e un en aragonés; isto

126 J. Ribera, La música de las Cantigas. Estudio sobre su origen y naturale

poderla serun indicio da súa rápida difusión en España.

za, Real Academia Española, Madrid, 1922.
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127 Segundo M. P. Ferreira (DLMGP, pp. 146-147), as transcricións de Ribe

136 Co que, en certo modo, virían a conciliarse a tese arabista de Ribera coa

ra reséntense da súa incompleta preparación musicolóxica, e tanto o ritmo

europeista de Anglés.

coma a liña melódica reflicten unha aplicación arbitraria das súas teorías

137 Ferreira encontra ritmos de matriz árabe, por exemplo, na cantiga 100,

sobre a orixe instrumental e aiábigo-andaluza da música das CSM, razón

unha das máis executadasna actualidade.

pola que a lectura dos manuscritos experimenta unha certa deformación. De

138 Este parágrafo correspóndese coa conclusión do traballo máis recente

tódolos xeitos, e malia que a súa obra foi, en xeral, mal recibida —por esas

publicado de M. P. Ferreira, “A música das cantigas galego-portuguesas:

razóns— polos especialistas, a súa longa introducción conten algunhas

balanço de ditas décadas de investigaçào (1977-1997)”, Actas do Congreso

observacións interesantes, e raesmo algunhas propostas de lectura que con-

"O mar das cantiga^', organizado pola Conselleria de Cultura, Comunica

tiadínnalgúnspuntosastranscriciónsquedespoispresenta.

ción Social e Turismo, celebrado na illa de San Simón en maio de 1998,

128 H. Anglés, La músicadelasCantigas deSantaMaríadel Rey Alfonso El

publicadas pola Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1999, pp. 235-

Sabio(l: Facsímil do códice j.b.2 do Escorial; II: Tianscrición musical; III/l:

-250.

Estudio crítico; III/2: As melodías hispanas e a monodia lírica europea dos

139 Tomamos estes datos do seu traballo sobre “As cantigas do mar deMar-

sáculos XII-XIII), Biblioteca Central, Barcelona, 1942(11), 1958(111), 1964(1).

tin Codax", en Cantigas do mar. Homenaxe aJoan de Cangas, Mendinho e

129 Este autor esforzase por traducir fielmente anotación dos códices aten-

Martín Corta, FundaciónPedroBarriédeíaMaza,aCoruña, 1998, pp. 13-53

dendo a principios mínimos aceptables polos musicólogos. Así, utiliza trans

(enparticular.pp. 40-41).

cricións en ritmo modal (continuo, en metro ternario) e incorpora algunhas

140 Vid., entre outros, J. E. Keller, “El desarrollo de la iluminación en la lite

outras en ritmo non modal (discontinuo ou en metro binario), que xustifica

ratura medieval española", en J. Montoya Martínez, A. Juárez Blanquer e J.

como inclusión ñas CSMde melodías populares hispánicas (aínda que, no

Paredes Núñez (eds.), Narrativa breue medieval románica, TAT, Granada,

vol. III, propon, pata algunhas délas, transcricións alternativas en ritmo

1988, pp. 31-43.

modal). Para Ferreira, o traballo de Anglés presenta unha interpretación

141 Que se complementan, en boa medida, con breves indicacions no inte

errónea de nove figuras de notación musical, ademáis de lapsus na repro

rior do propio texto, que ofrecen certo interese para os historiadores da arte,

ducción, sobre as pautas, da notación orixinal, e adoece tamén da prioridade

como deixa patente F. J. Sánchez Cantón (“Tres ensayos sobre el arte en las

outorgada a E sobre T, así como da escasa atención prestada a 7b, pero,

•Cantigas de Santa María- de Alfonso el Sabio”, separata de ElMuseo de Pon

sobre todo, carece dunha metodoloxía precisa e dunaparato realmente críti

tevedra, 33,1979), que se detén no ciclo máis ilustrativo polo seu tratamento

co. E, a pesar de todo iso, consegue dar unha imaxe que Ferreira considet a

textual da arquitectura, o de Santa María do Porto, así como ñas preciosas

substancialmente correcta das melodías afonsís, e os extensos estudios con

referencias a esculturas e, ñas menos numerosas, a pinturas.

que acompaña a transcrición (que inclúen comentarios sobre cada unha das

142 A presentación, por parte de L. Beltrán (Cuarentay cinco cantigas del

figuras notacionais dos códices, así como sobre os tipos melódicos encontra

Códice Rico de Alfonso el Sabio. Textospictóricosy verbales, Olañeta, Palma

dos, e unha táboa das formas musicais utilizadas) resultan valiosos tanto

de Mallorca, 1997) dunha selección de cantigas, das que ofrece unha repro

pola cantidade coma pola calidade da información que conteñen.

ducción das miniaturas (moi pobre en relación co orixinal, tanto pola cali

130 G. V.Huseby, The "Cantigas de Sania María'1 andlhe Medieval Theory

dade da reproducción coma pola reducción do tamaño e a supresión do

ofMode, Ph. D. diss., Stanford Un i versi ty, 1982; “Musical Analysis...” (xa cita

colorido), coa transcrición dos rótulos que as acompañan, confrontándoas

do).

co texto correspondente (do que facilita unha traducción en castelán

1311. Fernández de la Cuesta “Los elementos melódicos en las Cantigas de

actual), resulta altamente ilustrativa desa compenetración entre texto e ico

Santa María”, Revista de Musicología, 1 (1), 1984, pp. 1-44; "La interpretación

nografia, salientada polo antoloxista nos comentarios que ofrece de cada

melódica de las Cantigas de Santa María”, en I.J. Katz e J. E. Keller, (eds.),

cantiga.

Studies on the Cantigas de Santa María: Art, Mttsic and Poetiy, Madison,

143 W</.,entreoutros,J.GuerieroLovillo,EasCimftg« s.fi/wr/ío«nyMeotógí-

1987, pp. 155-188; “Las Cantigas de Santa María. Replanteamiento musicoló-

codesus miniaturas, CSIC, Madrid, 1949; G. Menéndez Pida 1, “Las Cantigas.

gico de la cuestión", Revista de Musicología, 10,1987, pp. 15-37; “Relectura

La vida en el siglo XIII según la repiesentación iconográfica", Cuadernos de

de la teoría de Julián Ribera sobre la influencia de la música arábigo-andalu

laAlhambra, 14,1978, pp. 87-98, e 15-17,1979-81, pp. 89-154; A. Domín

za en las Cantigas de Santa María y en las canciones de los trovadores, trove-

guez Rodríguez, “Filiación estilística de la miniatura alfonsí”, España entre el

rosy minnesingers”, Revista deMusicología, 16,1993, pp. 385-395.

MediterráneoyelAtlántico.Actasdel23eCongreso[ntemacionaldeHistoria

132 M.P.Ferreira,"Acentuado,Ritmo,Temporal¡dade”e"Apéndices"enO

del Arte, Universidad de Granada, Granada, 1973, II, pp. 345-358; M2 V. Chi

Som de Martín Codax. Sobre a dimensao musical da lírica galego-portugue-

co Picaza, Composición pictórica en el Códice Rico de las Cántigas de Santa

sa (s. XII-X1V), Imprensa Nacional-Casa da Moeda / Lfnisys, Lisboa, 1986;

María, Universidad Complutense(tesesdedoutoramento), Madrid, 1987.

“Bases for tra nscription: Gregorian Chant and the Notation of the Cantigas

144 Vid., entre outros, “Iconografía evangélica en las Cantigas de Santa

de SanlaMaria'',enyi¿pe'í-Ca\o(wotd), Los instrumentosdel Pórtico de la

María", Reales Sitios, 80,1984, pp. 37 44.

Gloria. Su reconstrucción y la música de su tiempo, Fundación Barrió de la

145 Seguimos, na exposición destes aspectos, a A. Domínguez Rodríguez,

Maza, a Corana, 1993, II, pp. 573-621; "The Stemma of the Marian Cantigas:

“La miniatura del •scriptorium" alfonsí", en Estudios alfotisíes. Lexicografía,

Philological and Musical Evidence", Bulletin of the Cantigueiros de Sania

lírica, estética ypolítica de Alfonso el Sabio (J. Mondéjar e J. Montoya eds.),

María, 6,1994, pp. 58-98.

Universidad de Granada, Granada, 1985, pp. 127-161, que, á vez, segue bas

133 Realizáronsemúltiplesgravaciónsdiscográficasdalgunascantigas,nor

tante de cerca o traballo de G. Menéndez Pidal, “Los manuscritos délas Can

malmente por parte de grupos dedicados específicamente á música medie

tigas. Cómo se elaboró la miniatura alfonsí", Boletín de la Real Academia de

val, que adoitan estar integrados, ademáis de intérpretes, por musicólogos

laHistoria, 150,1962, pp. 25-51.

queseocupandoestudioeinterpretacióndasnotacións.

146 Lémbresequeasrematadasencincoocupandobrepáxina.Exceptúase

134 Véxase, ó respecto, a voz “Música", redactada porM. P. Ferreira, no

a primeira cantiga, que ten oito viñetas e que constitúe tamén unha excep

DLMGP,pp. 468-470.

ción desde o punto de vista métrico, xa que é a única cantiga que non ten

135 Entreeles, “AndalusianMusicand the Cantigas de Santa María", enS.

refrán. Esa excepcionalidadeestáprobablementerelacionadacoseu propio

Parkinson, (ed.), Cobras eSon. PapersfromaColloquium on the Text, Music

carácter, xa que, aínda que se presenta como unha cantiga de loor, en reali

and Manuscriptsofthe CanligasdeSanlaMaria, Oxford, xullo 1994. Pódese

dades ocuparse dos sete gozos da Virxe, adquire carácter narrativo, sen ser

ver urtlia relación máis completa na comunicación presentada no congreso

tampouco unha cantiga de milagro Máis ben, é unha biografía resumida da

Omardascantigasívid. infra'j

Señoraáqueestádedicadotodoocancioneiro.
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