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APRESENTAÇÃO

A presente edição tem como objeto um conjunto de harmonizações para voz e piano de autoria de Helza de Cordoville Camêu intitulado Cinq chansons archaïques. Esse conjunto compreende uma
canção inspirada em canto de origem bretã, duas canções inspiradas em poesia de trouvères do norte
da França, uma em poesia de troubadours do sul da França e uma em poesia religiosa do centro-oeste
da França. Os textos e melodias que inspiraram as harmonizações de Camêu, além de não pertencerem exatamente ao mesmo domínio cultural, não são todos da mesma época. O primeiro, apesar de
remontar, pelo tema, à época anterior à conquista dos territórios celtas ocidentais pelos romanos, foi
registrado a partir de tradição oral de meados do século XIX; os quatro demais foram compostos e
registrados na faixa dos sécs. XI a XIII. Assim, embora não haja total identidade na natureza dos cincos textos do conjunto (cultura bretã e cultura românica; registro do séc. XIX e dos sécs. XI-XIII), há
certamente um eixo que justifica sua reunião em um conjunto: textos compostos na região da França
com temas de um passado distante.
Esta edição das Cinq chansons archaïques tem como objetivos: (a) oferecer informações históricas sobre os textos antigos que serviram de motivação para as harmonizações de Camêu, a fim
de possibilitar uma melhor compreensão dos temas tratados nos textos; (b) apresentar uma edição
interpretativa do manuscrito, a fim de contribuir não apenas para a transmissão do registro do manuscrito, mas também para facilitar sua interpretação musical; (c) fornecer uma edição integral dos
referidos textos antigos, a fim de possibilitar uma interpretação musical dos textos em sua íntegra; e
(d) fornecer transcrição fonética e tradução para o português dos textos musicados, visando a auxiliar
intérpretes na pronúncia e na compreensão semântica da obra editada, fundamentais em uma performance musical.

César Nardelli Cambraia
Luciana Monteiro de Castro
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1. Helza de Cordoville Câmeu: notas biográficas
Helza Camêu nasceu no Rio de Janeiro aos 28 de março de 1903. Seu pai, Francolino Camêu,
natural de Desterro, atual Florianópolis, era professor municipal no Rio de Janeiro, então capital do
país, e taquígrafo do Senado Federal, autor de artigos jornalísticos e ensaios sobre arte, política e
história brasileira. A mãe, Corynthia de Cordoville, carioca, era musicista amadora, nascida em uma
família de intelectuais. Camêu perdeu na infância seus quatro irmãos, três mais novos e a irmã mais
velha, vítimas de epidemias que assolaram o Rio na primeira década do século XX. O pai rigoroso e
a mãe fragilizada estabeleceram em casa um demorado luto e circunspecção que marcaram definitivamente sua vida e caráter.
Bem cedo Camêu revelou-se um prodígio ao piano, recebendo o estímulo dos pais. Iniciou
seus estudos de piano com Paula Ballariny, passando a ter também aulas particulares com Henrique
Oswald (1852-1931), Alberto Nepomuceno (1864-1920) e João Nunes (1877-1951), nomes expressivos do cenário musical brasileiro. Aos 17 anos, formou-se em piano pelo Instituto Nacional de Música, recebendo medalha de ouro da instituição. Por sua personalidade introspectiva, como revelam
seus depoimentos posteriores, abandonou as exigências de exposição inerentes à carreira de pianista
em favor das complexas demandas da composição, sobretudo para uma mulher àquela época. Tendo
frequentado aulas na casa do compositor Alberto Nepomuceno, bebeu da fonte dos ideais nacionalistas propagados pelo mestre, que viria a ser considerado o pai da canção de câmara brasileira.
Camêu buscou nas lições dos compositores Francisco Braga (1868-1945), Assis Republicano
(1897-1960) e, posteriormente, Lorenzo Fernandez, ferramentas que a auxiliassem na transcrição de
sua intuição criativa. Considerava o elevado grau de responsabilidade que lhe cabia na elaboração de
uma “música brasileira”. Manteve, contudo, um ideal universalista, permanecendo atenta às manifestações internacionais, como revelam sua obra e correspondência.
Por recomendação de Heitor Villa-Lobos (1887-1959), com quem trabalhara no curso de
formação de professores para o Canto Orfeônico, candidatou-se em 1945 ao ingresso na recém idealizada Academia Brasileira de Música, a despeito da contrariedade do pai. Contando com o apoio de
Lorenzo Fernandez e de José Cândido de Andrade Muricy (1895-1984), Camêu foi eleita por unanimidade, sendo uma das três mulheres dentre os primeiros 46 membros da ABM.
Camêu assume importante papel na história da música brasileira como primeira compositora
brasileira de obra sinfônica, autora de seis poemas sinfônicos e um concerto para piano, além de
várias obras camerísticas significativas. Duas de suas obras foram premiadas em concursos nacionais
realizados em 1936 e 1943, o último deles promovido por Mário de Andrade (1893-1945), tendo
Camêu se classificado à frente de nomes hoje consagrados, como Cláudio Santoro (1919-1989) e Batista Siqueira (1906-1992). Foi esse o período em que mais compôs, construindo um amplo repertório
de caráter nacionalista, em linguagem tonal com reiterado emprego de modalismo e politonalismo,
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obra caracterizada pelo diálogo entre elementos da música urbana carioca e a música europeia, com
perceptíveis traços da linguagem francesa, diálogo que a conduziu a um estilo próprio.
Paralelamente às funções de compositora, Camêu dedicou-se continuamente ao ensino e às
pesquisas em musicologia brasileira, especialmente ao estudo da música indígena, tema pelo qual se
interessou desde a juventude. Trabalhando no Museu Nacional e no Museu do Índio, realizou diversos trabalhos de catalogação de instrumentos musicais e análises de gravações de cânticos indígenas.
A partir desses trabalhos e de sua contínua pesquisa, elaborou um livro pioneiro, Introdução ao estudo da
música indígena brasileira1, publicado em 1977. No livro, além de observações históricas e analíticas, deixou transcritas mais de uma centena de incisos, frases e cânticos rituais de diferentes tribos indígenas,
manifestações anteriormente gravadas em expedições realizadas por Roquete Pinto (1884-1954) e
Darcy Ribeiro (1922-1997). O livro de Camêu é apontado como um dos estudos pioneiros realizados
a partir de uma perspectiva não evolucionista e não eurocêntrica, considerado um clássico no estudo
da musicologia indígena.
Em fins da década de 50, Camêu ingressou na Rádio MEC como discotecária, passando à função de redatora do programa “Música e Músicos do Brasil”. Permaneceu na Rádio até aposentar-se
em 1973 e, naquela função, auxiliou inúmeros compositores brasileiros na divulgação de suas obras.
Depois de sua aposentadoria, voltou a dedicar-se à pesquisa. Passou a recolher e analisar dados, redigindo, até os últimos dias de vida, três volumes manuscritos do livro que intitularia Tempo e Música,
estudo meticuloso sobre a história da música brasileira desde os primórdios, da qual não foi apenas
testemunha, mas personagem. Esses volumes, juntamente com toda a sua obra musical, foram doados à Biblioteca Nacional depois de sua morte e aí se encontram depositados, boa parte ainda não
formalmente integrada ao acervo disponível.
A obra musical de Camêu abrange cerca de duas centenas e meia de composições, dentre poemas sinfônicos, cantatas, trios, quartetos, sonatas, estudos, sonatinas e mais de 150 peças para canto e
piano, dentre canções originais e harmonizações, títulos que a situam como um dos mais produtivos
compositores de canção de câmara no Brasil.
Dedicando sua vida exclusivamente à música, Camêu não se casou nem teve filhos. Adotou
como filha Dona Julieta Correa, afilhada de batismo e filha de Dona Rosa Correa, governanta da família. Dona Julieta acompanhou-a até seus últimos momentos e zelou, até seu falecimento em julho
de 2010, por sua obra e memória. Helza Camêu morreu em 1995, aos 27 de março, às vésperas de
seu 92º aniversário.

1 CAMÊU, H. de C. Introdução ao estudo da música indígena brasileira. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1977.
362 p.

11

2. A prática da harmonização
O termo harmonizar é genericamente definido nos dicionários de língua portuguesa como a
prática de se escrever o “acompanhamento musical de uma melodia”2. A harmonização se aproximaria do “arranjo”, amplamente realizado no ambiente criativo da música popular e definido como a
elaboração de uma “versão diferente da original, de obra ou fragmento de obra musical feita pelo próprio compositor ou por outra pessoa”3. O Dicionário Grove de Música não apresenta uma definição para
o termo harmonização, mas faz referência ao “arranjo”, que classifica como “reelaboração ou adaptação de uma composição musical, normalmente para uma combinação sonora diferente do original”4.
Harmonizar melodias folclóricas ou criadas por autores do passado, anônimos ou reconhecidos, é uma prática frequente em diversas estéticas composicionais ocidentais. De múltiplos objetivos e
direcionamentos ideológicos, a harmonização torna-se um exercício eficiente para compositores que
buscam o desenvolvimento de uma linguagem musical própria, a partir da interpretação da melodia
de outro. As harmonizações visam ainda ao aproveitamento de melodias consideradas marcantes ou
histórica e culturalmente representativas, tornando-se instrumentos de divulgação de músicas provenientes de contextos distantes, transportadas para o tempo e o lugar do harmonizador e, naturalmente, para épocas a ele subsequentes.
Autores de harmonizações lançam sua atenção não apenas sobre melodias populares e folclóricas, propagadas pela força da oralidade, mas sobre toda uma sorte de melodias antigas que não
receberam originalmente um acompanhamento instrumental notado. Melodias medievais, renascentistas ou barrocas subsistem em geral pela preservação de seus manuscritos e/ou através de transcrições realizadas no âmbito da pesquisa musicológica. Algumas dessas transcrições, entretanto, podem
ser consideradas verdadeiras “interpretações” ou “traduções”, uma vez que se baseiam na escuta de
fontes orais repletas de interferências ou na leitura de manuscritos sujeitos a uma complexa e muitas
vezes subjetiva decodificação de símbolos musicais, alguns deles há muito tempo em desuso. Assim,
se mesmo as transcrições de cunho musicológico podem se afastar da obra original, harmonizações
o fazem propositadamente. Seria esta, pois, uma característica das harmonizações: dialogar com suas
fontes.
Assim como as traduções, harmonizações apresentam-se como formas comunicativas mais
ou menos “fiéis” aos seus contextos originais. Impossível considerar a “invisibilidade” de um tradutor/compositor que cria na harmonização uma obra nova, carregada de sua própria leitura e de
informações próprias de seu tempo. A harmonização poderia, assim, ser compreendida como uma
transcriação, segundo o conceito empregado por Haroldo de Campos5, relativamente à tradução.
2
3
4
5

FERREIRA, A. B. de H. Novo Aurélio Século XXI. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 1028.
FERREIRA, 1999, p. 196.
SADIE, S. (Comp.) Dicionário grove de música. Rio da Janeiro: Zahar, 1994. p. 67.
CAMPOS, H. de. Arte no horizonte do provável, e outros ensaios. São Paulo: Perspectiva, 1969. p. 36-37.
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Em suas harmonizações das canções medievais, é importante notar o quanto Camêu se afasta de qualquer princípio editorial realizado no âmbito da musicologia histórica ou de preocupações
conduzidas por princípios da chamada performance historicamente informada. Camêu atua como
autora, ainda que procurando manter-se fiel à melodia apresenta por Fétis, este sim um historiador
que possivelmente interferiu nas obras aos transcrevê-las por meio da notação musical moderna.
Considerando-se que Camêu harmonizou apenas as primeiras estrofes dos poemas medievais
selecionados para as cinco canções, interessa-nos lembrar como alguns compositores importantes
escreveram canções e harmonizações não apenas a partir da íntegra de um poema, mas a partir de trechos escolhidos. Constata-se no repertório vocal ocidental um grande número de canções cujos compositores se valem de uma ou duas estrofes de um poema, não utilizando as demais estrofes. Muitos
compositores não apenas seccionam poemas, mas alteram acentos métricos dos versos, acrescentam
ou retiram palavras, mudam a pontuação do texto. A própria música é, contudo, a principal responsável pela transformação do poema. Em Lieder de compositores como Robert Schumann (1810-1856)
e Hugo Wolf (1860-1903), sobre trechos da prosa ou da poesia de Wolfgang Goethe (1749-1832),
por exemplo, as interpretações musicais são de tal forma transformadoras que os textos parecem
ser de autoria dos próprios compositores. Ocorreria na canção, sob a perspectiva da semiótica, uma
intersemiose; o já amplo potencial semântico do poema seria livremente aproveitado e transformado
pelos compositores, segundo suas próprias leituras, capacidades técnicas e subjetividade. Nesta secular tradição de se musicar trechos poéticos, insere-se também Helza Camêu com a obra aqui editada.
No Brasil, a prática da harmonização se desenvolveu simultaneamente à produção de canções de câmara originais. Alguns dos precursores da canção nacional trabalharam não apenas com a
musicalização de poemas, mas se dedicaram à pesquisa, recolha e harmonização de melodias. Heitor
Villa-Lobos compôs as dez Canções típicas brasileiras, harmonizações de melodias tradicionais de diversas regiões brasileiras, reunindo na série influências africanas, indígenas e portuguesas. Luciano Gallet
(1893 -1931), por seu interesse pelo folclore nacional, harmonizou dezenas de melodias folclóricas
que recolheu, compondo três séries de Canções típicas brasileiras. Outros compositores criaram harmonizações que se tornariam obras representativas do repertório nacional para voz e piano como,
por exemplo, Camargo Guarnieri (1907-199) e as Três canções brasileiras, Ernani Braga (1888-1948) e
as Cinco canções folclóricas brasileiras, e Guerra-Peixe (1914-1993), e as Trovas capixabas e Trovas alagoanas.
Helza Camêu, apesar de não ter realizado pesquisas específicas na área do folclore com finalidades composicionais, não deixou de dialogar com a prática em voga, estimulada pelos amigos
Andrade Muricy e Maria Sylvia Pinto (1913-1999), ele, um literato, e ela, cantora e folclorista, especialmente interessada em repertórios vocais de câmara. Em depoimento a Lauro Gomes, entrevistador
da Rádio MEC, Camêu disse ter recebido sugestões e mesmo melodias da amiga para a realização de
suas harmonizações.

13
Fiz muitas harmonizações (...). Eu nunca tinha pensado em folclore, nunca. Maria Sylvia
sempre se especializou em folclore. Ela me pedia para fazer alguma coisinha e eu ia escrevendo. Até ela caçoava: “Você faz uma música muito séria... Eu não quero.” Então eu
comecei a fazer [harmonizações]. Ela me aparecia com muita coisa bonita e isso agradava
muito porque é mais fácil, principalmente as cantigas de roda que pouca gente conhecia. (...)
Na ocasião estava na moda cantar coisas mais ligeiras, coisas mais populares. Mas a minha
harmonização não é popular.6

A relação de harmonizações criadas por Camêu, apresentada ao final desta seção, revela a
diversidade dos temas escolhidos pela compositora. Se sua escolha recaiu principalmente sobre temas
do folclore nacional, Camêu harmonizou também canções populares de autores brasileiros conhecidos e melodias folclóricas estrangeiras. Note-se também o interesse de Camêu por melodias francesas, o que aponta para as influências daquela cultura na formação do músico brasileiro de inícios do
séc. XX.
Apontamos, finalmente, para alguns aspectos idiossincráticos das Cinq chansons archaïques. Este
conjunto de canções corresponde, mesmo à luz de uma breve análise, a um ciclo de canções, forma
composicional bastante usual do repertório vocal. A reunião de textos para a criação de ciclos pode
apresentar finalidades práticas editoriais, estéticas, de elaboração de narrativas ou de estabelecimento
de diálogo entre textos, o que nos parece ocorrer nesta obra. A compositora reúne 5 poemas de diferentes autorias e idiomas, provenientes de um mesmo espaço geográfico e, de certa forma, temporal
- a França medieval. A caracterização desta obra como um ciclo revela-se ainda em outros aspectos
formais: (a) Camêu associa as canções por meio de um adjetivo unificador posto em título - canções
arcaicas, e as registra em uma mesma cópia e época; (b) escreve-as em um conjunto de folhas pautadas
iguais, numerando-as sequencialmente; (c) realiza um encadeamento harmônico entre as peças, o que
auxilia na coesão e unificação formal; (d) escolhe andamentos contrastantes, porém complementares,
prática usual em formas tradicionais como suítes e sonatas; (e) emprega em todas as canções uma
linguagem ambígua entre o tonal e o modal.
Observe-se ainda que Helza Camêu compôs mais de uma dezena de ciclos de canções originais, além das várias séries de harmonizações listadas abaixo. Essa característica estaria relacionada
não apenas a uma prática comum no romantismo, no qual Camêu se inspirou, mas à sua personalidade criadora, da mulher que desafiou padrões de sua época e que se manteve comprometida com
a elaboração de obras de elevado padrão estético. Ainda que hábil na escrita de obras breves, como
são as canções, Camêu articulou-as entre si, transformando muitos de seus trabalhos, aparentemente
simples, em obras densas e dialógicas.

6

CAMÊU, H. de C. 1991: Entrevista a Lauro Gomes, Radio MEC, Programa Música e Músicos do Brasil.
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Harmonizações de Helza Camêu

1. Seis canções populares (1934)
Rosa do sertão
Bem-te-vi
Morena cor de canela
Sou filho da Bahia
Num rancho
A mulata

2. Gavião Penerô (1948)
3. Cantarola de acordeon (1948)
4. Querem ver esta menina (1948)
5. Meia-canha (1948)
6. Ma malia (1948)
7. Quiriri (1948)
8. Embolada (1950)
9. Eu-â (1950)
10. Pinica-pau (1950)
11. Cinco canções franco-suíças (1950)
Sur nos monts
Etait-il une heure
En ces gracieux temps d’esté
Tite Jeaneton
Elizabeau

12. Bem-te-vi (outra versão) (1950)
13. Três cantos de roda (1952)
O cravo brigou com a rosa
O limão
Pai Francisco

14. Acorda, donzela (1952)
15. Bate, bate o ferreiro (1952)
16. Chá preto, sinhá? (1952)

17. Yayá, você quer morrer? (1952)
18. Juju, sossega (1952)
19. Três números de Bumba-meu-boi (1952)
Boi-ê
Aboio
Meu Guriabá

20. Casa de palha (1953)
21. Afochê (1954)
22. Toada de Ogum (1954)
23. Ponto de Pai Xangô (1954)
24. Na s’urucaia (1954)
25. Seu Joaquim (1954)
26. É a ti flor do céu (1956)
27. Avôa, avôa (1959)
28. Moreninha, se eu te pedisse (s/d)
29. Yapú-Katu (s/d)
30. Canto Kanindéu (s/d)
31. Cinq chansons archaïques (1962)

Chanson de l’époque druïdique
Chanson
Chanson du troubadour Pons de Capdeuil
Chant des croisés (datant de la 1e croisade – 1096)
Sirventois du trouvère Quènes de Béthune sur la croisade

32. Quatro canções hebraicas (1965)
A gangorra
Mayim
Levanta-te irmão
Bem vinda, chuva
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3. Manuscrito das Cinq chansons archaïques
Tendo o Grupo Resgate da Canção Brasileira da Escola de Música da Universidade Federal de
Minas Gerais realizado a edição crítica de 72 canções originais de Helza Camêu (ainda não publicada), teve também grande interesse em sua rica produção de harmonizações, prática a que se dedicou
especialmente entre as décadas de cinquenta e sessenta do século XX, chegando a produzir dezenas
de obras no gênero, como mostra a listagem anteriormente apresentada.
Se muitas das melodias brasileiras harmonizadas por Camêu e editadas pelo Grupo Resgate
da Canção Brasileira apresentaram variações textuais e musicais que dificultaram o trabalho editorial,
a edição de Cinq chansons archaïques revelou-se uma tarefa especialmente complexa. Às dificuldades
inerentes à transcrição de manuscritos, acrescentou-se a de ter que lidar com estágios passados de
diferentes línguas e uma ampla gama de versões dos textos-fonte.
Como a pesquisa investigativa costuma esbarrar em eventos de ordem prática, sendo ora auxiliada pela sorte, ora interrompida por circunstâncias inesperadas, não se pôde neste trabalho contar
com as informações que seriam fornecidas pelos manuscritos mais antigos das harmonizações das
Cinq chansons archaïques. Tais documentos foram manuseados por pesquisadoras do Grupo Resgate
na Biblioteca Nacional (BN) em 2007. Na ocasião, trabalhavam com a edição de canções originais
e puderam listá-las e anotar observações ao seu respeito. Entretanto, ao retornarem à Biblioteca em
2011 para dar prosseguimento aos estudos, não mais puderam ser acessados. Acredita-se que esses
manuscritos, que àquela altura ainda não haviam sido tratados, encontram-se ainda hoje na própria
Biblioteca.
Para uma investigação da gênese desta obra de Camêu, pôde-se contar com as seguintes referências documentais: (a) uma fotocópia das cinco canções em manuscrito autógrafo copiada dos
originais pertencentes à Coleção Andrade Muricy, obras catalogadas pela BN (MS A-I-32), feitas em
papel e caneta idênticos, contendo uma numeração de páginas, na sequência completa de 1 a 14, e a
datação da composição - 1962 (o catálogo eletrônico da BN apresenta a partitura com o título Cinq
chansons archaïques); e (b) uma lista de obras elaborada em 1998 pela filha adotiva de Helza Camêu, D.
Julieta Correia, espécie de inventário de obras da compositora que foram doadas por esta à Biblioteca
Nacional, em que consta, no tópico “harmonizações”, o título Cinco canções medievais francesas. Não
tendo sido encontradas no acervo da compositora outras canções com texto em francês medieval,
acredita-se serem estas as cinco canções arcaicas em foco nesta edição.
Estas cinco canções harmonizadas por Helza Camêu foram reunidas pela autora e por ela
recopiadas, sendo a cópia manuscrita doada pela compositora a José Candido de Andrade Muricy,
crítico literário e musical, amigo da compositora. A autora ofereceu-as ao amigo no início da década
de 70 juntamente com outras cópias de suas obras, algumas delas criadas por sugestão do próprio
Muricy, a exemplo de oito canções baseadas em poemas da paranaense Helena Kolody, cuja obra foi
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apresentada a Camêu por Muricy, conterrâneo de Kolody.
A partitura que ora nos serve como manuscrito-fonte apresenta-se em 14 páginas numeradas e agrupadas, copiadas à mão em caneta esferográfica azul, em bifólios pautados da marca Weco
12ª, da Casa Carlos Wehrs. O fato de a partitura provir da própria coleção “J. C. Andrade Muricy” é
atestado pelo carimbo firmado em páginas da partitura. A coleção de Muricy inclui, como já mencionado, outras cópias de canções de Camêu, todas elas em manuscritos legíveis, autografados pela
compositora. No manuscrito com as cinco canções harmonizadas por Camêu, consta a data de composição de cada uma delas. As datas poderiam referir-se aos dias de conclusão das cópias revisadas
de cada obra anteriormente elaborada, a julgar pela proximidade entre elas, as três últimas tendo sido
feitas no mesmo dia. Fica, entretanto, estabelecido o ano de 1962 como o ano de conclusão da obra,
considerando-se ser esta a data estabelecida pela compositora em seus manuscritos autógrafos, com
considerável grau de qualidade gráfica, sem rasuras. As cinco canções em edição são:
Chant de l’époque druïdique, Rio de Janeiro, 10/05/1962 (p. 1-3);
Chanson, Rio de Janeiro, 16/05/1962 (p. 4-6);
Chanson du troubadour Pons de Capdeuil, Rio de Janeiro, 18/05/1962 (p. 7-9);
Chant des croisés (datant de la 1e croisade – 1096), Rio de Janeiro, 18/05/1962 (p. 10-12);
Sirventois du trouvère Quènes de Béthune sur la croisade, Rio de Janeiro, 18/05/1962 (p. 12-14).7
É apresentada a seguir uma reprodução facsimilar do manuscrito de Camêu, ou seja, da partitura com suas 14 páginas.

7 Tradução dos títulos: Canto da época druídica; Canção; Canção do trovador Pons de Capdeuil; Canto dos cruzados (datando da 1ª
cruzada – 1096); Sirventês do trovador Quènes de Béthune sobre a cruzada.
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4. Texto e música das Cinq chansons archaïques
No manuscrito em que se encontram as Cinq chansons archaïques não há identificação da(s) fonte(s) consultada(s) por Camêu para a realização de suas harmonizações para voz solo e piano. Após
longa busca, pôde-se, no entanto, identificar uma provável fonte: tratar-se-ia da obra Histoire générale de
la musique depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours, de François-Joseph Fétis (1784-1871)8. Na obra
aparecem quatro das cinco canções harmonizadas (com texto e melodia), ora com o título adotado
por Camêu, ora sem título algum, mas com excertos textuais que coincidem aproximadamente com
o título atribuído por Camêu. Apenas a segunda canção do manuscrito de Camêu, intitulada Chanson,
não consta da Histoire de Fétis, mas, em função de particularidades textuais, pôde-se identificar a edição do texto a cuja tradição remonta o texto apresentado por Camêu (não se identificou, porém, a
fonte musical exata a que Camêu teve acesso).
Ao longo das próximas subseções serão apresentados dados históricos e culturais sobre os
textos que serviram de fonte para as harmonizações de Camêu, assim como comentários sobre o trabalho musical realizado pela compositora. No anexo, ao final desta edição, apresenta-se uma edição
integral dos textos, acompanhada de transcrição fonética e tradução para a língua portuguesa.

Figura 1 - Distribuição geográfica na França da origem
das fontes das Cinq chansons archaïques

8 FÉTIS, F. J. Histoire générale de la musique depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours. Paris: Firmin-Didot, 1869-1876.
5 vols.
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4.1. Chant de l’époque druïdique
4.1.1. Texto
A primeira canção do manuscrito MS A-I-32 parece ter seu texto e música extraídos da Histoire de Fétis9. Este último, por sua vez, informa tê-los reproduzido da obra Chants populaires de la Bretagne,
de autoria de Théodore Hersart de la Villemarqué10.
Os Chants populaires de la Bretagne, obra cujo título vem precedido de sua forma em bretão
− Barzaz Breiz −, foram publicados originalmente pelo Visconde Théodore Hersart de la Villemarqué (1815-1895) em 1839. Trata-se de uma coletânea de cantos recolhidos por Villemarqué em suas
viagens pela Bretanha por vários anos, tendo como objetivo reconstruir a história popular da região,
compreendendo, segundo informa, diversos aspectos: “religião, mitologia, costumes, crenças e sentimentos, indivíduo, família, nação”11. A coletânea foi objeto de polêmica sobre a fidedignidade12
dos cantos ali reproduzidos, mas recentemente13, através de acesso às anotações de Villemarqué, sua
fidedignidade foi confirmada.
A Bretanha é uma península no noroeste da França (ver Fig.1) que hoje corresponde aproximadamente à região administrativa de mesmo nome desse país (compreendendo os Departamentos
de Finistère, Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine e Morbihan). Do ponto de vista histórico, a Bretanha
consistia originalmente na Armórica, região habitada por tribos célticas (os gauleses), que mantinham
vínculos com a Britânia (hoje, Grã-Bretanha), habitados igualmente por tribos célticas (os bretões).
Em função das invasões germânicas nas ilhas britânicas (sobretudo a partir do séc. VI d.C.), começou
um grande movimento de migração dos bretões da Britânia para a Armórica (que, após as Guerras
da Gália empreendidas por Júlio César entre 58 e 52 a.C., havia se tornado província romana). Hoje
fala-se, ao lado do francês, a língua bretã (pertencente ao ramo celta das línguas indo-europeias) no
noroeste da França: estima-se que hoje haja aproximadamente 200 mil falantes, enquanto no séc. XIX
(época de publicação do Barzaz Breiz) haveria em torno de 2 milhões.
O título Chant de l’époque druïdique, acolhido por Câmeu, teria sido atribuído por Fétis, pois na
obra de Villemarqué o texto em questão tem como título Ar rannou, em bretão, traduzido como Les
séries para o francês (em português, “As séries”). Essa canção não aparece na primeira edição do Barzaz Breiz, sendo incluída apenas a partir da segunda. Embora Fétis não indique a edição consultada,
só poderá ter sido a segunda (de 1846) ou a terceira (de 1867), as únicas com o Ar rannou publicadas
antes da obra de Fétis em 1874.
9 FÉTIS, 1874, v. 4, p. 351.
10 BARZAZ-BREIZ. Chants populaires de la Bretagne recueillis et publiés avec une traduction française, des arguments, des notes et les mélodies originales, par Th. Hersart de la Villemarqué. 2. ed. Paris: A. Franck, 1846. V. 1, n. 1, p. 3-28.
11 BARZAZ-BREIZ, 1846, p. vi.
12 CONSTANTINE, M.-A. Barzaz-Breiz. In: KOCH, J. T. Celtic culture: a historical encyclopedia. Santa Barbara (CA) : ABCCLIO, 2006. p. 183-184.
13 LAURENT, D. Aux sources du Barzaz-Breiz: la mémoire d’un peuple. Le Chasse-Marée/Douarnenez: ArMen, 1989.

26

A canção em questão, apresentada em bretão e com tradução justalinear em francês no Barzaz
Breiz, tem seu argumento assim descrito por Villemarqué:
A peça com a qual abrimos esta coletânea é uma das mais curiosas e talvez a mais antiga
da poesia bretã. É um diálogo entre um druida e uma criança, no qual o aluno aprende do
mestre em quantos ramos se divide o conhecimento humano – a cosmogonia, a teologia, a
geografia, a cronologia, a astronomia, a magia, a medicina, a história –, ramificações principais de um todo científico, que parte de uma unidade para terminar no número doze. (...) Ela
é particularmente popular na Cornualha14, onde a ouvi pela primeira vez ser cantada por um
jovem camponês chamado Per Michelet, da Paróquia de Nizon. Sua mãe lha havia ensinado,
disse-me, para desenvolver-lhe a memória15.

4.1.2. Música
4.1.2.1. Melodia-fonte
A canção em questão aparece, na obra de Fétis, na seção dedicada à música dos bretões na
Armórica. É interessante assinalar que Fétis parece ter corrigido um lapso na melodia apresentada por
Villemarqué. Veja-se abaixo uma reprodução facsimilar da melodia no Barzaz Breiz de Villemarqué,
seguida da presente na Histoire de Fétis:

Figura 2 – Partitura de Ar Rannou por Villemarqué

14 A Cornualha a que se refere Villemarqué corresponde aproximadamente à região francesa que abarca o sul do atual
departamento de Finistère e o sudoeste do departamento de Côtes-d’Armor (não se trata do condado a sudoeste da Inglaterra, que naturalmente tem relações históricas com a região francesa).
15 BARZAZ-BREIZ, 1846, v. 1, p. 1, tradução nossa.
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Figura 3 – Partitura de Chant de l’époque druïdique por Fétis16

Comparando o segundo compasso da sétima pauta da partitura do Barzaz Breiz (Fig.2), onde
se lê a sequência mi-mi-lá, com o primeiro compasso da quinta pauta da Histoire (Fig.3), onde se lê dódó-lá, percebe-se uma diferença que provavelmente constitui lapso na versão do próprio Barzaz Breiz,
pois se trata de um refrão que já havia aparecido antes na mesma música (cf. primeiro compasso da
segunda linha no Barzaz Breiz e quarto compasso da primeira linha na Histoire, em ambos os casos
dó-dó-lá). Isso significa que Fétis teria modificado o 21º compasso para ficar igual ao 4º (já que ambos
são o mesmo refrão no texto). Essa alteração feita por Fétis apresenta exatamente o mesmo padrão
que aparece na harmonização de Camêu, confirmando assim que Camêu teria consultado Fétis: em
termos de crítica textual, diz-se que há um erro conjuntivo17 entre a partitura de Fétis e a de Camêu.
4.1.2.2. Harmonização de Camêu
A canção Ar Rannou, ou “As séries”, em sua versão original, assemelha-se a um jogo de palavras
de sentido enigmático e constitui um exercício de memória. A música original se constrói pelo canto
sucessivo e cumulativo de frases semelhantes, intercaladas por um refrão. Um druida e uma criança
dialogam: o druida acolhe a criança com o refrão [0]; a criança indaga ao druida sobre a Série do número 1; o druida responde à criança. Em seguida, o druida repete o refrão, a criança indaga sobre a
Série do número 2 e o druida responde cantando seguidamente as Séries do 2 e do 1, isto é, estrofes
[2] e [1]. Esse processo se repete consecutivamente até que a criança indague sobre a Série do 12,
última da sequência, e o druida cante o longo trecho em que descreve todas as Séries, do 12 ao 1, isto
é, estrofes [12], [11], [10] até a estrofe [1].
16
17

FÉTIS, 1874, v. 4, p. 351.
CAMBRAIA, C. N. Introdução à critica textual. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 137.
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Tendo Helza Camêu se baseado na leitura da Histoire de Fétis, teria tido acesso apenas às frases
melódicas por ele notadas (fig.3), ou seja, aos textos correspondentes às Séries do 1, 2 e 3. A compositora não elaborou sua harmonização segundo a forma original, mas estruturou-a segundo a tradicional forma ternária ABA’. A Seção A corresponde ao refrão cantado pelo druída, seguido da frase de
indagação da criança acerca da Série do 1. A Seção B corresponde à frase em que o druida descreve a
Série do 1, com uma repetição dessa mesma frase, indicada pelo ritornello, ausente na canção original.
A Seção A’ corresponde à retomada da frase de saudação do druida - o refrão -, seguida da frase em
que a criança pergunta sobre a Série 2. Camêu não emprega os versos da estrofe correspondente à
Série 3, de que dispunha, o que confirma sua opção pela estruturação ternária.
A harmonização preserva da melodia transcrita por Fétis o desenho rítmico-melódico, a métrica, o âmbito e a indicação da armadura de clave de Sol menor. Camêu inicia a canção com uma
introdução pianística de sete compassos, em amplos acordes arpejados com quintas paralelas na mão
esquerda, numa sequência harmônica nos graus tonais de Sol menor. O paralelismo das quintas e o
uso do V grau com a terça menor propiciam uma atmosfera modal, nas cores do modo dórico. A
coloração tonal de Sol, entretanto, retorna com a melodia vocal na Seção A, o canto do druida, com
caráter de dominante menor. Entre as seções A e B, Camêu insere um interlúdio pianístico, no qual o
piano reapresenta o refrão.
A frase/resposta do druida, executada na Seção B, com seus três versos de 6 sílabas, é construída em três frases musicais idênticas entre si, sobre uma figuração rítmica regular de 7 colcheias.
A cada nota corresponde uma sílaba do texto, exceto na segunda sílaba, sobre a qual é prolongada a
vogal final na colcheia ligada, figuração rítmico-melódica (nota x sílaba) frequente em gêneros folclóricos. Isso permite a repetição das diferentes letras das 12 estrofes da canção, incluindo não apenas
as que possuem 6 versos, mas aquelas com 9 ou 12 versos, bastando para isso que sejam repetidas
as figurações com os textos correspondentes. Um intérprete especialmente interessado nesta canção
poderá interpretar todo o Ar Rannou a partir da harmonização de Camêu, valendo-se das letras e
transcrições fonéticas, em anexo. Segue-se a Seção A’, na qual a melodia, a harmonia e os desenhos
rítmicos da Seção A se repetem.
Enquanto em Fétis o andamento indicado é o Allegro, Camêu propõe o andamento Lento,
ampliando a duração da obra, já reduzida em relação à canção original, garantindo-lhe um caráter
misterioso. Camêu não teria interpretado a obra como um tradicional e lúdico jogo de memória,
como o considera Villemarqué, mas como uma obra capaz de transportar o ouvinte atual às brumas
da longínqua França dos druidas.
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4.2. Chanson
4.2.1. Texto
A segunda canção do manuscrito MS A-I-32 não parece ter sido extraída da Histoire de Fétis:
não consta da primeira edição (de 1869-1876), consultada para a realização da presente edição das
demais chansons harmonizadas por Camêu. Como não foi possível identificar qual edição da Histoire
Camêu teria consultado, não se pode eliminar a hipótese de que essa canção constasse de alguma
edição posterior à primeira.
Esta canção é de autoria de Gillebert de Berneville, trovador da região de Artésia (norte da
França) que teria nascido em Courtray, onde teria se destacado por volta de 1260. Sabe-se de aproximadamente 30 canções de sua autoria. Foi agregado de Henrique III (1231-1261), Duque de Brabante, tendo sido contemplado com honras e feitos em recompensa a canções feitas em louvor ao
duque18. O próprio duque compôs uma canção dirigida ao trovador, começada por “Biaus Gillebers,
dites s’il vos agrée, / Respondés moi à ce ke vous demant”19 (“Belo Gillebert, dizei-me se vos agrada,
/ Respondei-me o que vos pergunto”). A canção em questão foi preservada em dois testemunhos20:
Paris, BN, Ars. Bibl. 5198, séc. XIV (princ.), f. 413 [= K]; e Paris, BN, fr. 844, séc. XIII, f. 132 [= M].
A versão da canção presente no manuscrito de Camêu remonta (possivelmente de forma indireta) à
edição de Scheler21, a qual tem como texto-base a lição do manuscrito M.
4.2.2. Música
4.2.2.1. Melodia-fonte
Como dito anteriormente, esta canção não aparece na Histoire de Fétis e apenas seu texto é
apresentado em Scheler. Logo, permanece a dúvida sobre que fonte Camêu teria usado para realizar
sua harmonização. Foi possível identificar apenas uma transcrição moderna da partitura da canção:
trata-se da edição de Tischler22 que, sendo cronologicamente posterior à harmonização de Camêu,
não lhe poderia ter sido a fonte.
18 DINAUX, A. Les trouvères de la Flandre et du Tournaisis. Paris/Valenciennes: Téchener/Bureau des Archives du Nord,
1839. p. 188-204.
19 SCHELER, A. Trouvères belges du XIIe au XIVe siècle chansons d’amour, jeux-partis, pastourelles, dits et fabliaux par Quenes
de Béthune, Henri III, duc de Brabant, Gillebert de Berneville, Mathieu de Gand, Jacques de Baisieux, Gauthier le Long, etc. Bruxelles:
Mathieu Closson, 1876. p. 49.
20 WAITZ, H. Der kritische Text der Gedichte von Gillebert de Berneville mit Angabe sämtlicher Lesarten nach den
Pariser Handschriften. In: BECKER, P. A. et al. Beiträge zur romanischen Philologie: Festgabe für Gustav Gröber. Halle: Max
Niemeyer, 1899. p. 50.
21 SCHELER, 1876, p. 105-106.
22 TISCHLER, H. Trouvère lyrics with melodies: complete comparative edition. [s.l.]: American Institute of Musicology,
1997. V. 2 (Songs 51-150), p. 46.
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4.2.2.2. Harmonização de Camêu

Camêu emprega em sua harmonização unicamente a primeira das 5 estrofes da canção de
Berneville, todas elas compostas de 8 versos. Berneville, à maneira de outros trouvères da França setentrional, dispõe os versos isométricos em duas seções musicais: na primeira (1º, 2º, 3º e 4º versos)
expõe o material melódico, e na segunda (5º, 6º, 7º e 8º versos) apresenta variações desse material. Na
primeira seção, o 1º e 2º versos são apresentados em frases musicais (a e b), que se repetem de forma
idêntica, respectivamente, no 3º e 4º versos, segundo a forma abab. A segunda seção, com desenhos
melódicos diversos, ainda que com reaproveitamento do material da primeira seção, é estruturada em
frases como na seção anterior e pode ser representada, segundo a sucessão de frases, por cdcd.
Camêu encontra na estrofe de Berneville elementos necessários para elaborar sua canção
também segundo a forma binária, a que chamaríamos AB, correspondendo a seção A às frases abab
e a seção B às frases cdcd. A compositora introduz um interlúdio pianístico entre as seções e confere,
a cada uma, tratamento diverso no piano. O acompanhamento da Seção A associa uma homorritmia
na mão direita a uma melodia no baixo (mão esquerda). No interlúdio é apresentada uma polifonia
a 4 vozes com textura de maior densidade, com aproveitamento de materiais ritmico-melódicos utilizados na Seção A. Camêu associa à homorritmia do acompanhamento, no interlúdio e na Seção B,
elementos da escrita contrapontística em “modo paralelo” e “modo contrário”, entretecendo a voz
cantada às vozes do piano e as vozes do piano entre si, em um avanço na cronologia da polifonia
empregada, considerando-se que Berneville viveu em meados do séc. XIII.
Harmonicamente, a seção A é construída no modo dórico, em Ré, inserindo a compositora
cadências não conclusivas entre as frases ab – ab, assim como na passagem dointerlúdio à Seção B e
entre as frases cd – cd . Camêu insere ainda uma cadência plagal ao final da canção.

4.3. Chanson du troubadour Pons de Capdeuil
4.3.1. Texto

A terceira canção do manuscrito MS A-I-32 também parece ter seu texto e sua melodia extraídos da Histoire de Fétis23. O título da canção dado por Camêu teria sido adaptado do texto imediatamente precedente à apresentação da melodia na Histoire24 (na Idade Média, as obras dos trovadores
eram identificadas pelo primeiro verso, não sendo comum atribuir-lhes título diferenciado).

23 FÉTIS, 1876, v. 5, p. 14.
24 Conferir o trecho “Ces faits établis, nous donnons la traduction suivante de la chanson de Pons de Capdeuil, convaincu que
nous sommes que c’est la seule rationnelle” (FÉTIS, 1876, v. 5, p. 14; itálico nosso). Vê-se que Camêu achou por bem definir
melhor o autor acrescentando ao título troubadour (“trovador”), forma típica para nomear compositores do sul da França.
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Pons de Capdeuil, autor da canção, originário da cidade hoje chamada Saint-Julien-Chapteuil
(no Departamento de Haute-Loire, no sul da França), teria vivido entre ca. 1190 e 1237. Foi cavaleiro
que desfrutou de certo prestígio, mas, tendo batalhado contra o bispo Robert de Clarmont em favor
de Gui II, irmão deste último, em 1198, foi feito prisioneiro e encarcerado no castelo de Vertaizon,
outrora pertencente à sua esposa Jarentona, mas a partir de então dela desapropriado. Feitas as pazes
entre os dois irmãos beligerantes, o castelo foi devolvido aos proprietários em 1199. Deixou compostas 27 poesias. Em sua biografia preservada em testemunhos medievais consta que teria participado
de uma cruzada além-mar, onde teria morrido.25
A canção em questão, escrita em occitânico, foi preservada em três testemunhos26: Paris, BN,
fr. 856, séc. XIV, f. 121rb-121vb [= C]; Paris, BN, fr. 22543, séc. XIV (princ.), f. 55vb-58ra [= R]; e
Paris, BN, fr. 20050, séc. XIII (meados/fins), f. 90v-91r [= X]. A versão da canção, tanto do texto
quanto da melodia, presente no manuscrito de Camêu, segue a lição do manuscrito R27.

4.3.2. Música
4.3.2.1. Melodia-fonte

A canção em questão aparece, na obra de Fétis, na seção dedicada à música de troubadours da
França meridional. Apresenta-se a seguir uma reprodução facsimilar da melodia presente na Histoire
de Fétis:

Figura 4 – Partitura da Chanson de Pons de Capdeuil por Fétis28
25
26
27
28

NAPOLSKI, M. von. Leben und Werke des Trobadors Ponz de Capduoill. Halle: Max Niemeyer, 1879. p. 8.
NAPOLSKI, 1879, p. 77.
AUBREY, E. The music of the troubadours. Bloominton: Indiana University Press, 2000. p. 54.
FÉTIS, 1876, v. 5, p. 14.n
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4.3.2.2. Harmonização de Camêu

Helza Camêu realiza sua harmonização sobre a primeira das seis estrofes do poema de Pons
de Capdeuil, assim como essa é apresentada na transcrição de Fétis. O poema original traz estrofes
de 9 versos decassílabos, cujas rimas finais se apresentam alternadas segundo o esquema abab-cdcdd,
estando essa organização melódica bipartida associada à semântica textual e às rimas. Capdeuil elabora assim sua canção em duas seções, melódica e metricamente contrastantes, chamadas frons e cauda,
prática usual na lírica dos troubadours. Na primeira seção, ou frons, o 1º e 2º versos apresentam-se em
melodias que se repetem de forma idêntica no 3º e 4º versos. Na segunda seção, ou cauda, de caráter
bem diverso da frons, Capdeuil propõe para o 5º, 6º, 7º, 8º e 9º versos desenhos melódicos diversos
dos anteriores e diferentes entre si, e em um âmbito mais amplo.
Camêu se vale dessa tradicional divisão da stanza trovadoresca e elabora sua harmonização
também na forma binária, segundo a também tradicional forma AB. Além da melodia, Camêu mantém da transcrição de Fétis a armadura de clave (sem acidentes), o andamento indicado (mouvement
animé), a fórmula de compasso (2/4) e o âmbito melódico.
Camêu escreve para o acompanhamento da que chamaríamos seção A um padrão rítmico que
imprime fluência ao trecho, adequado ao motivo textual alegre que a música evoca. Predomina na
seção uma sequência de graus tonais de Dó M, finalizada em cadência perfeita em Dó. A seção B, apesar de estar também harmonicamente construída sobre graus de Dó M, flutua por graus com maior
instabilidade, com dominantes secundárias, e recebe um acompanhamento diversificado, passando as
figuras rítmicas (pausa e acordes em colcheias), antes executadas pela voz aguda na seção A, a soar em
região mais grave do piano, e recebendo o trecho uma voz melódica executada pela mão direita, em
contraponto à melodia do baixo, muitas vezes por movimento contrário.
Diferentemente da transcrição de Fétis, a compositora conclui a melodia da harmonização
com a nota si (e não na nota dó como em Fétis). Camêu insere sob essa nota um acorde na dominante
de Dó M e uma fermata longa, em simultaneidade à última sílaba da palavra finamen (finalmente). Com
esse acorde, Camêu prepara a trajetória harmônica da coda instrumental, que finaliza a obra com a
reapresentação pela voz superior do piano da melodia cantada no 1º verso, concluindo a canção na
tônica. A rememoração da melodia inicial na coda, com indicação de andamento “Bem mais lento”,
apontaria, como o uso de reticências, para uma continuidade do extenso poema medieval.
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4.4. Chant des croisés (datant de la 1e croisade – 1096)
4.4.1. Texto
A quarta canção do manuscrito MS A-I-32 parece ter seu texto e sua melodia extraídos da
Histoire de Fétis29. O título Chant des croisés (datant de la 1e croisade – 1096), acolhido por Câmeu, teria
sido atribuído provavelmente por Fétis, já que no único manuscrito30 em que foi preservada (Paris,
BN, f. lat. 1139, sécs. XI-XII, f. 49r-49v), proveniente da Abadia de Saint-Martial de Limoges (no
centro-oeste da França), a canção aparece identificada por Versus Sancte Marie.
Embora o texto da canção já tivesse sido editado antes da publicação de Histoire de Fétis31,
aparentemente a transcrição apresentada nessa obra é de autoria do próprio Fétis: provavelmente tenha
ido diretamente ao manuscrito já que se interessava pela melodia, que não havia sido transcrita antes.
Também no Chant des croisés aparecem erros conjuntivos entre o texto de Fétis e o de Camêu:
o 3º e o 4º verso da 2ª estrofe aparecem como “E c’el ro nos socor / Torna nos es a plor” tanto em
Fétis (Fig. 5 adiante) quanto no manuscrito de Camêu, mas no manuscrito medieval lê-se claramente
“E c’el no nos socor / Tornat nos es a plor” (itálicos nossos).32
4.4.2. Música
4.4.2.1. Melodia-fonte
A canção em questão aparece, na obra de Fétis, na seção dedicada aos cantos históricos e
outros em línguas vulgares, inserida no capítulo que trata da situação da música dos povos latinos
do séc. V ao fim do séc. XI. Apresenta-se a seguir uma reprodução facsimilar da melodia presente
na Histoire de Fétis:

Figura 5 – Partitura do Chant des croisés por Fétis33
29 FÉTIS, 1874, v. 4, p. 490.
30 MEYER, P.Anciennes poésies religieuses en langue d’oc.Bibliothèque de l’École des Chartes, Paris,v.21,p.481-497,1860. (cf.p.483)
31 RAYNOUARD, F. Choix des poésies originales des troubadours. Paris: Fermin Didot, 1817. T. 2, p. 135-138; MEYER,
1860, p. 496-497.
32 Paris, BN, f. lat. 1139, sécs. XI-XII, f. 49r, ls. 7-8.
33 FÉTIS, 1874, v. 4, p. 490.
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4.4.2.2. Harmonização de Camêu
A poesia original deste canto constitui-se de 12 estrofes de 4 versos. Fétis, cujo trabalho apresenta as duas primeiras estrofes, tece comentários acerca da semelhança entre as melodias correspondentes às sequências 1º - 2º, 3º - 4º (1ª estrofe) e 5º - 6º versos, e 7º - 8º (2ª estrofe): os demais pares
de versos deste hino litúrgico à Virgem Maria seriam cantados com adequação dos textos às melodias
por ele então transcritas, como seria usual no período histórico em questão.
Camêu utiliza em sua harmonização as duas primeiras estrofes transcritas por Fétis, delas preservando o compasso ¾, o âmbito melódico e os desenhos rítmico-melódicos. Notam-se na melodia
pequenas variações implementadas por Camêu: pausas inseridas a cada dois versos e repetição da nota
melódica ré em semicolcheia no 1º tempo do compasso 8 (ver edição), quando na melodia de Fétis
está notada a nota mi.
A canção encontra-se no modo dórico em ré, optando Camêu por manter a ênfase na linguagem modal, ainda que permaneça a ambiguidade tonal/modal característica de sua música, em
diálogo com obras francesas de finais do século XIX que muito a influenciaram.
Não se observa na harmonização de Camêu uma divisão formal conduzida pelas duas estrofes musicadas, mas pelas quatro frases musicais, cada uma delas formada pela sequência de 2 versos
consecutivos 1º- 2º, 3º- 4º, 5º -6º e 7º- 8º. Tais versos, além de apresentarem rimas finais do tipo aabb,
correspondem a duas semi-frases melódicas do tipo antecedente/consequente, a primeira de caráter
indutivo, conduzindo à dominante ou subdominate do modo, e a segunda de caráter conclusivo, conduzindo à tônica ou finalis do modo. Camêu emprega para cada frase um acompanhamento diverso,
variando especialmente a densidade textural, empregando caminhos harmônicos diferentes e mantendo cadências de caráter semelhante entre as semifrases e ao final de cada frase.
A melodia da 1ª frase situa-se no âmbito de uma oitava, tem saltos intervalares consideráveis e
um caráter claramente evocativo. Os desenhos melódicos das demais frases (2ª, 3ª e 4ª frases, correspondentes aos pares de versos 3º- 4º, 5º- 6º e 7º- 8º respectivamente) são semelhantes entre si, permanecendo no âmbito de uma quinta e apresentando traçados melódicos mais planos. O acompanhamento é feito em acordes pedais de ressonância ampla. Inicia-se a obra com um pedal em ré, passando
à sonoridade da subdominante do modo, estabilizada ao final do 2º verso na tônica ou finalis. Segue
um interlúdio pianísco, que repete oitava acima a melodia apresentada do 1º verso, também sobre um
pedal em ré, ora sobre acordes de mínimas pontuadas articuladas a cada compasso, concluído o interlúdio em acorde de dominante, que introduz a 2ª frase. Seria a 1ª frase o introitus, seguido por frases
diferentes da primeira, mas iguais entre si, como em uma ladainha.
A 2ª frase se inicia com acompanhamento homofônico de acordes em semínimas a 4 vozes,
com uma voz que se desenha em meio à homofonia. A 3ª frase, semelhante à anterior, recebe também
acompanhamento homofônico, ora em acordes de 5 notas, também com esporádicos desenhos meló-
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dicos inseridos. Um curto interlúdio instrumental introduz a 4ª e última frase, cujo acompanhamento
homofônico a 5 vozes passa a ter 6 vozes nos compassos finais. Este aumento de densidades texturais
ao longo da obra promove um crescendo de tensões.
A disposição das rimas, a simplicidade das relações melódicas e o próprio uso da langue d’oc
para o canto à Virgem Maria, quando o usual seria cantar em latim, revelam o caráter popular da obra
original: segundo Fétis, as estrofes seriam cantadas pelos “soldados da cruz” e por aqueles que os
seguiam em sua marcha à Terra Santa, na primeira cruzada, datada de 1096. Algumas características
enfatizadas por Camêu, entretanto, como o próprio acompanhamento homofônico, as indicações de
“Lento” e de ressonância como “deixar vibrar com pedal”, além da inserção de interlúdios e cadências instrumentais, dão à harmonização um caráter solene e contemplativo, como se ambientada no
interior da Abadia de Saint Martial, de Limóges, origem deste hino.

4.5. Sirventois du trouvère Quènes de Béthune sur la croisade
4.5.1. Texto
A quinta canção do manuscrito MS A-I-32 parece ter seu texto e sua melodia extraídos da
Histoire de Fétis34. O título da canção dado por Camêu teria sido adaptado do texto imediatamente
precedente à apresentação da melodia na Histoire35.
Esta canção é de autoria de Quènes de Béthune, trovador da região da Artésia que teria produzido suas obras entre 1160-1220: sabe-se da existência de 14 canções a ele atribuídas. Wallensköld36
apresenta uma breve biografia de Quènes, de que a seguir se apresenta uma síntese.
Quènes de Béthune teria nascido por volta de meados do séc. XII. Segundo se sabe por uma
de suas canções (V, na numeração de Wallensköld, versos 51-52), teve como mestre na arte de trovar
seu parente Hugo III d’Oisi (1145-1189), escudeiro de Cambrai, que tomou partido do conde Felipe
de Flandres em 1181-1182 em sua guerra contra Felipe Augusto. A primeira menção a Quènes aparece em um documento de 1180/1181 em que seu pai, Roberto V (falecido por volta de 1191), fez
outorgas à Abadia de Saint-Jean-Baptiste de Choques. Por volta da mesma época teria passado estadia
na França, de acordo com dados de uma de suas canções (III, v. 5-14).
Suas duas canções de cruzadas (IV e V, sendo a IV a que se apresenta na presente edição) se
referem à 3ª Cruzada (1189-1193), da qual já estaria de volta em 1189. Na 4ª Cruzada (1202-1204),
desempenharia papéis importantes: foi chefe de missão em 1201, negociando com os venezianos
o transporte de cruzados para a Palestina; foi responsável pela resposta dos cruzados a Alexis III
34 FÉTIS, 1876, v. 5, p. 43.
35 Cf. “Il existe un chant sirventois de Quènes de Béthune, composé pour réchauffer l’ardeur de la croisade, fort affaiblie à la
fin du douzième siècle” (FETIS, 1876, v. 5, p. 42; itálicos nossos). Vê-se que Camêu novamente achou por bem definir
melhor o autor acrescentando trouvère (“trovador”), forma típica para nomear compositores do norte da França.
36 WALLENSKÖLD, A. Les chansons de Conon de Béthune. Paris: Honoré Champion, 1921. p. III-VII.
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(1153-1211), imperador de Constantinopla, que solicitara afastamento de suas terras; atuou como interlocutor dos cruzados junto ao Alexis IV (1182-1204), novo imperador de Constantinopla, que não
queria cumprir com os acordos; esteve presente na segunda tomada de Constantinopla em 1204 e na
consequente subida de Balduíno de Flandres (1172-1205) ao trono do império nesse mesmo ano; foi
promovido a grão-mestre do guarda roupa imperial.
Quènes de Béthune esteve intimamente ligado aos eventos políticos e militares do Império
Romano do Oriente. Desempenhou papel importante na regência do reino de Henrique de Flandres
(1174–1216), irmão e sucessor de Balduíno em 1206. Após o novo imperador, Pedro II de Courtenay (c. 1165–1217), ter sido feito prisioneiro de Teodoro, o Anjo; em 1217, Quènes ocupou, sob a
regência de Iolanda de Flandres (1175–1219), esposa de Pedro II de Courtenay, o posto de senescal,
e, com a morte de Iolanda em 1219, tornou-se regente do império. Teria morrido em 17 de dezembro
de 1219 ou de 1220.
A canção de Quènes em questão, escrita em francês, foi preservada em 14 testemunhos segundo Wallensköld37: Berna, 389, séc. XIII, f. 1r-2v [= C]; Modena, Este, f. 227r-227v [ = H]; Paris,
BN, Ars. B. L. F. 5198, f. 93r-94r [= K]; Paris, BN, fr. 844, séc. XIII, f. 46v-47r [= M]; Paris, BN, fr.
845, séc. XIII (fins), f. 39r-39v [= N]; Paris, BN, fr. 846, séc. XIII (fins), f. 90v-91r [= O]; Paris, BN,
fr. 847, séc. XIII, f. 29v-30v [= P]; Paris, BN, fr. 1591, f. 40r-40v [= R]; Paris, BN, fr. 12615, séc. XIII
(fins) - séc. XIV (princ.), f. 100r-100v [= T]; Paris, BN, fr. 24406, séc. XIV, f. 74r-74v [= V]; Paris, BN,
nouv. acq. fr. 1050, f. 67v-68r [= X]; Roma, Vatic. Regin. 1490, f. 23v [= a]; fragmento de Stuttgart, hoje
perdido (mas parcialmente publicado por Mone38), f. 1 [= x]; Roma, Vat. 3208, f. 54-55 [= y].
Considerando que Fétis cita a obra de Paris39, que possui a canção em questão, é bem provável
que a tenha consultado para a transcrição do texto juntamente com um manuscrito com a partitura,
já que na obra de Paris consta apenas o texto. Paris não explicita claramente de qual manuscrito reproduziu o texto que apresenta, mas, pelas variantes registradas na edição crítica de Wallensköld40,
percebe-se que se trata do manuscrito T, igualmente adotado como texto-base na de Wallensköld.
4.5.2. Música
4.5.2.1. Melodia-fonte
A canção em questão aparece, na obra de Fétis, na seção dedicada à música trouvères (“trovadores”) da França setentrional:
37 WALLENSKÖLD, 1921, p. IX.
38 MONE, F. J. Literatur und Sprache. Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, Karlsruhe, v. 7, col. 362-414, 1838. (cf.
col. 411).
39 PARIS, P. Le romancero françois: histoire de quelques anciens trouvères, et choix de leurs chansons. Paris: Techener,
1833. p. 93.
40 WALLENSKÖLD, 1921, p. 21-24.
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Figura 6 – Partitura de Sirventois de Quènes de Béthune por Fétis41

4.5.2.2. Harmonização de Camêu
A estrofe harmonizada por Camêu é a primeira do poema de Béthune, transcrita por Fétis.
Camêu estrutura sua harmonização em duas seções distintas, segundo a divisão também binária em que Béthune dispõe sua melodia, forma tradicional de composição dos trouvéres.
Na primeira seção, Béthune apresenta o 1º e 2º versos em frases musicais (a e b) que se repetem de forma idêntica, respectivamente, no 3º e 4º versos, segundo a forma abab. Camêu procede de
maneira semelhante, dispondo sob os 4 versos figurações rítmicas e harmonia semelhantes, variando
os acordes arpejados a cada tempo (3 colcheias) com diferentes inversões e acréscimo de notas. Uma
introdução pianística curta e rarefeita, ao estilo da compositora, com progressão descendente de colorido menor, prepara a entrada da voz, acompanhada de arpejos ascendentes em Sol menor, harmonia
tonal que se confirma ao longo da seção por passagens breves pelos graus dessa tonalidade. Nesta
seção, a compositora insere na primeira voz do piano (mão direita) vozes em contraponto com o
canto, empregando na voz mais aguda trechos transpostos da melodia vocal. Entre as seções, Camêu
insere um interlúdio pianístico em que repete, com a mão direita, as 4 frases melódicas anteriormente
apresentadas pelo canto.
Para a segunda seção, que aqui se denominaria seção B, Béthune escreve novos desenhos melódicos, cujas 4 frases/versos poderiam, pela diversidade, ser representadas pelo esquema cdcd. Para
essa ideia melódica, diferentemente da seção A, onde predomina a polarização da tônica Sol, Camêu
propõe uma harmonia com subdominantes e dominantes secundárias, alcançando a estabilidade através da cadência perfeita ao final da seção, o que na linguagem da canso trovadoresca se chamaria Clos.
41

FETIS, 1876, v. 5, p. 43.
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Além de preservar integralmente nesta harmonização a melodia transcrita por Fétis,Camêu
mantém a armadura de clave, o andamento indicado (allegreto), a fórmula de compasso (6/8) e o âmbito melódico. Utilizando novamente uma única estrofe para elaborar sua harmonização, a compositora
realiza, como em outras obras do conjunto, a inserção de interlúdios instrumentais, introduções e
codas instrumentais. Entretanto, as principais transformações propostas são trajetórias harmônicas,
desenhos rítmicos e texturas, criados a partir de sua leitura da melodia. Nesse sentido, a ambientação
medieval apresentada pela compositora se faz pelo emprego de elementos filtrados e transformados
da música antiga europeia, sobretudo francesa, elementos esses presentes na linguagem de compositores como Gabriel Fauré e Claude Debussy, que revisitaram o passado arcaico da música francesa e
que influenciaram a escrita de Camêu.
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5. Critérios de edição das Cinq chansons archaïques
As 14 páginas seguintes correspondem à edição das Cinq chansons archaïques. A elas se segue o
aparato crítico. Optou-se neste trabalho pela realização de uma edição interpretativa da partitura. A
versão textual apresentada na partitura manuscrita de Camêu, baseada em Fétis, reproduz equívocos
deste autor e daqueles nos quais Fétis se baseou, conduzindo a certas inconsistências. O texto ora
editado, portanto, se baseia em versões textuais anteriores às de Fétis e permite uma apresentação dos
textos formal e semanticamente mais coerente. Convém esclarecer que a escolha das edições utilizadas como fonte para os textos editados das harmonizações de Camêu teve como critério a compatibilidade com as versões presentes na obra de Fétis e, consequentemente, na de Câmeu. Ressalta-se
ainda que as alterações textuais em relação à versão de Camêu aqui realizadas são relativamente poucas, porém capazes de esclarecer questões ortográficas, gramaticais e semânticas insolvíveis nos textos
de Fétis, e que permitirão não apenas a compreensão dos significados no texto, mas a realização de
transcrições fonéticas e de traduções para o português.
A edição da parte musical das canções é baseada em cópia de um único manuscrito autógrafo
de Camêu, o MS A-I-32. A indisponibilidade até o momento desta edição de outras versões da obra
implica em que a partitura manuscrita de Camêu seja editada sem alterações relacionadas a notas,
pausas, indicações de dinâmica e agógica. As alterações realizadas na edição têm ênfase, sobretudo,
nas questões formais, como se verá a seguir.
É inserido sob o título de cada canção, à esquerda, o nome do autor do texto e da melodia, e
à direita, da autora da harmonização, Helza Camêu. Ao lado esquerdo do sistema de pautas é indicada
a pauta superior como sendo a parte correspondente ao canto e as inferiores ao piano.
Aspectos de notação musical atual são adotados, a exemplo da inserção de ligaduras de extensão para prolongamentos de sons vocálicos. Camêu utiliza na parte do canto, diferentemente do
que realizou em composições anteriores, figuras rítmicas ligadas a cada tempo do compasso, o que é
mantido na edição, pela atualidade dessa prática notacional.
A distribuição de compassos na partitura editada não segue a disposição do manuscrito, a fim
de que cada canção preencha um número inteiro de páginas. Ligaduras de expressão, interrompidas
ou pouco nítidas no manuscrito, são completadas na partitura editada, quando se tratam de evidentes
equívocos gráficos por incompletude. Alterações de notas feitas por Camêu em relação à melodia de
Fétis são mantidas nesta edição. Quanto de apresentação da íntegra dos textos poéticos, optou-se por
não inseri-la na partitura editada. Os textos integrais são apresentados no anexo, juntamente com uma
transcrição fonética segundo a pronúncia estimada para a época e com sua tradução para o português
moderno.
Considera-se que esta partitura permitirá uma melhor leitura das Cinq chansons archaïques, em
oposição a quaisquer dificuldades impostas por fotocópias do manuscrito. Possibilitará ainda a inter-
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pretação de qualquer uma das canções destacada do conjunto, como é usual em recitais e concertos
contemporâneos, onde canções originalmente inseridas em ciclos são interpretadas isoladamente junto a obras de outros compositores. De igual modo, será facultada ao performer criativo a interpretação
de uma canção ou mais canções da série com a inclusão das estrofes complementares disponibilizadas
ao final deste caderno.
Espera-se que todas estas informações editoriais, juntamente com a transcrição fonética e
a tradução para o português dos poemas postas em anexo, possam contribuir para a ampliação do
horizonte performático das obras editadas, permitindo ao intérprete maior compreensão semântica
dos textos, melhoria na qualidade da pronúncia textual, facilitação na percepção das formas e frases
musicais e auxílio na realização de escolhas interpretativas relacionadas à dinâmica, à agógica e à ornamentação.
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Chanson

Texto e melodia de Gillebert de Berneville

Moderato

Canto

   
Jo
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Chanson du troubadour
Pons de Capdeuil

Harmonização de Helza Camêu
Rio - 18/5/1962

Texto e melodia de Pons de Capdeuil

Canto
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Chant des croisés
(datant de la 1e croisade - 1096)

Harmonização de Helza Camêu
Rio - 18/5/1962

Canto das Cruzadas

Canto
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Sirventois du trouvère Quènes de Béthune
sur la croisade
Harmonização de Helza Camêu
Rio - 18/5/1962

Texto e melodia de Quènes de Béthune
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Aparato Crítico
São especificadas abaixo as intervenções editoriais realizadas no texto presente no manuscrito:
indica-se o número do compasso, a forma adotada na edição interpretativa e a forma presente na obra
de Fétis (ft.), exceto na Chanson, e no manuscrito de Camêu (cm.), quando diferente da adotada nesta
edição. As alterações tiveram como objetivo compatibilizar o texto do manuscrito de Camêu com o
texto das edições integrais no anexo, uma vez que muitas delas foram a fonte primária para a própria
obra de Fétis (a fonte para Camêu).

1. Chant de l’époque druïdique
c.8. Da-ik, ] ft. cm. Da ik
c.9. Drouiz ; ] ft. cm. Drouiz ,
c.10. Da-ik, ] ft. cm. Da ik
c.11. fell ] cm. feel
c.14-15. a eur ] ft. cm. a-eur
c.31. kent, ] ft. cm. kent
c.31-32. ne-tra ken. ] ft. ne tra ken cm. netra-ken,
c.33. tra ken. ] cm. tra-ken,
c.35. Da-ik, ] ft. Da-ik cm. Da ik
c.36. Drouiz ; ] ft. cm. Drouiz,
c.37. Da-ik, ] cm. Da ik
c.38. fell ] cm. feel
c.39-40. ga-ninn-me ] ft. ganinn-me cm. ga-ninn me
2. Chanson
c.12. chan-ter ; ] cm. chan-ter,
c.15. Dex, ] cm. Dex
c.16. sa ] cm. Sa
c.17-18. puis-san-ce, Me ] cm. puis-san-ce me
c.22-23. tro-ver] cm. tro-ver,
c.29-30. mes-di-sans ] cm. mes di-sans
c.45. servie; ] cm. servie
c.48. ne] cm. re
c.49. ail-lors ] cm. ai llors
3. Chanson du troubadour Pons de Capdeuil
2.linha. Rio - 18/5/1962 ] cm. 18/5/1962 - Rio
c.1. gais ] ft. cm. gays
c.4-5. gai-a-men ] ft. cm. gay-a-men
c.6. gai-a ] ft. cm. gay-a
c.7. chan-so, ] ft. cm. chan-so
c.10. sem-blan, ] cm. sem-blan.
c.11. gai ] ft. cm. Gay
c.13. jo-ios, ] ft. cm. io-ios
c.15. a-le-grar, ] ft. a-le-grar. cm. a-le-grar
c.16. per ] ft. cm. Per
c.16-17. gai-a ] cm. gai a
c.17. don’ ap ] ft. cm. ton-ap

c.20-21. es-tan, ] ft. es-tan. cm. es-tan
c.22. cui ] ft. cm. cuy
c.23. trob’ hom ] ft. tro bom cm. tro-ban
c.26-27. rire, ] ft. rire. cm. rire
c.28-29. gai a-cu-lhir ] ft. Gai-ia culh-ir cm. gai-ia coch-ir
c.30. gai ] ft. Gai
c.30-31. de-port, ] cm. de part.
c.32. gai ] ft. Gai
c.32. jo-ven, ] ft. cm. io-ven.
c.34. gai-a ] ft. cm. Gai-a
c.35. beu-tatz ] ft. beu talz. cm. beu talz
c.36. gai ] ft. Gai
c.37. gai ] ft. Gai
c.39. al-bi-re, ] ft. al-bi-re. cm. al-bi-re
c.40. gai ] ft. cm. Gai
c.41. pla-zen, ] ft. pla-zen. cm. pla-zen
c.43. gai joi ] ft. cm. Gai ioi
c.44. gai pretz, ] ft. Gai pretz, cm. gai pretz
c.45. gai sen, ] ft. Gai sen. cm. gai sen.
c.46. e ieu ] ft. cm. I-eu

4. Chant des croisés (datant de la 1e croisade –
1096)
2.linha. Rio - 18/5/1962 ] cm. 18/5/1962 - Rio
c.3. Ma-ri-a, ] ft. Ma-ri-a. cm. Ma-ri-a
c.3. mai (sob a nota dó) ] cm. mai (sob a nota ré)
c.6. Deu[s] t’es ] ft. cm. Deu tes
c.8. pai-re: ] ft. pai-re; cm. pai-re
c.14. Dom-na ] ft. Domna cm. Don-na
c.16. nos ] ft. no-s cm. nos
c.17. To ] ft. cm. to
c.18. fil, lo ] ft. cm. fil-lo
c.19-20 glo-ri-os. ] cm. glo-ri-os
c.24-25. pa r’a s-sa-men ] ft. pair ais-sa-men; cm. pair
ais-sa-men
c.29. jen; ] ft. jen, cm. jen.
c.34-35. E c’el no] ft. e cel ro; cm. e cel ro
c.36. so-cor, ] ft. so-cor ; cm. so-cor
c.37. Tor-nat ] ft. tor-na cm. Tor-na
c.40. plor. ] cm. plor
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5. Sirventois du trouvère Quènes de Bèthune
sur la croisade
Título. Sirventois ] cm. Serventois
Título. Quènes de Bèthune ] cm. Quene de Bethune
2.linha. Rio - 18/5/1962 ] cm. 18/5/1962 - Rio
c.10. faire ] ft. cm. fere
c.10-11. meil-lour ]ft. meillour
c.11. on-ques ] ft. onques
c.12. a-mé-e ] ft. a-mé e cm. a-me e
c.29-30. voi-re-ment, ] ft. voi-rement cm. voi-re-ment
c.30. que ] ft. cm. qui
c.31. dou-lour ] ft. doulour
c.33. pars-je ] ft. cm. pars je
c.34. Sé ] ft. cm. Se
c.35. ser-vir ] ft. servir
c.36. si-gnour, ] cm. si-gnour
c.37. remaint ] cm. re-maint
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Anexo
Anexo
Anexo

Texto integral das Cinq chansons archaïques
Texto
Texto integral
integral das
das Cinq
Cinq chansons
chansons archaïques
archaïques

Na
Na partitura
partitura das
das Cinq
Cinq chansons
chansons archaïques
archaïques harmonizadas
harmonizadas por
por Camêu,
Camêu, há
há aa apresentação
apresentação
apenas
apenas da
da primeira
primeira parte
parte dos
dos textos
textos que
que lhe
lhe serviram
serviram de
de fonte:
fonte: para
para oo Chant
Chant de
de l’époque
l’époque druïd
druïd que,
que,
e
reproduzem-se
croisade –– 1096),
1096),
reproduzem-se aa primeira
primeira estrofe
estrofe ee oo refrão;
refrão; para
para oo Chant
Chant des
des croisés
croisés (datant
(datant de
de la
la 11e croisade
as
as duas
duas primeiras
primeiras estrofes;
estrofes; ee para
para as
as três
três demais
demais canções,
canções, apenas
apenas aa primeira
primeira estrofe.
estrofe.

A
A fim
fim de
de permitir
permitir uma
uma interpretação
interpretação integral
integral das
das canções,
canções, apresentam-se
apresentam-se aa seguir
seguir seus
seus textos
textos
integrais.
integrais. Emprega-se
Emprega-se aqui
aqui oo termo
termo edição
edição interpretativa
interpretativa para
para aa edição
edição baseada
baseada em
em apenas
apenas um
um testemunho
testemunho
submetida
submetida àà uniformização
uniformização gráfica
gráfica (p.
(p. ex.,
ex., u/v
u/v ee i/j/y,
i/j/y, de
de maiúsculas
maiúsculas ee minúsculas
minúsculas ee pontuação)
pontuação) ee edição
edição
42
crítica
Junto aos
aos
crítica para
para aa baseada
baseada no
no confronto
confronto de
de diferentes
diferentes manuscritos
manuscritos ee com
com escolha
escolha de
de variantes
variantes42.. Junto
textos
textos na
na língua
língua original,
original, são
são apresentadas
apresentadas transcrições
transcrições fonéticas
fonéticas (segundo
(segundo oo sistema
sistema do
do Alfabeto
Alfabeto
43
Fonético
Fonético Internacional
Internacional43)) ee traduções
traduções para
para aa língua
língua portuguesa,
portuguesa, ambas
ambas de
de nossa
nossa autoria.
autoria. As
As transcrições
transcrições
44
em
marca de
de tonicidade.
tonicidade. As
As traduções
traduções são
são tão
tão literais
literais
em francês
francês ee provençal
provençal apresentam
apresentam escansão
escansão44 ee marca
quanto
quanto possível,
possível, aa fim
fim de
de possibilitar
possibilitar um
um conhecimento
conhecimento melhor
melhor das
das imagens
imagens poéticas
poéticas usadas
usadas pelos
pelos

compositores
compositores (ainda
(ainda que
que essa
essa opção
opção tenha
tenha deixado
deixado oo texto
texto traduzido
traduzido muito
muito pouco
pouco fluente).
fluente). Passagens
Passagens
45
de
Numeram-se as
as estrofes
estrofes das
das quatro
quatro últimas
últimas
de difícil
difícil tradução
tradução são
são assinaladas
assinaladas entre
entre colchetes
colchetes45.. Numeram-se
canções
canções com
com algarismos
algarismos romanos
romanos maiúsculos
maiúsculos para
para facilitar
facilitar futuras
futuras referências.
referências. Como
Como as
as fontes
fontes para
para os
os
textos
textos integrais
integrais são
são de
de origem
origem diversa,
diversa, convém
convém fazer
fazer alguns
alguns esclarecimentos:
esclarecimentos:
(a)
aqui fielmente
fielmente oo texto
texto completo
completo em
em bretão
bretão aa partir
partir da
da
(a) Chant
Chant de
de l’époque
l’époque druïd
druïd que:
que: Reproduz-se
Reproduz-se aqui
46
47
segunda
segunda edição
edição da
da obra
obra46 de
de Villemarqué
Villemarqué47.. A
A transcrição
transcrição fonética
fonética de
de nossa
nossa autoria
autoria baseia-se
baseia-se na
na pronúncia
pronúncia
48
49
do
na gramática
gramática49 de
de Le
Le Gonidec,
Gonidec, estudioso
estudioso referência
referência sobre
sobre oo bretão
bretão no
no
do bretão
bretão descrita
descrita no
no dicionário
dicionário48 ee na
50
séc.
A tradução
tradução para
para oo português
português foi
foi realizada
realizada
séc. XIX,
XIX, época
época em
em que
que aa canção
canção foi
foi registrada
registrada por
por Villemarqué
Villemarqué50.. A

CAMBRAIA,
CAMBRAIA, 2005,
2005, p.
p. 96
96 ee 104.
104.
Adotou-se
o
Alfabeto
Adotou-se o Alfabeto Fonético
Fonético Internacional
Internacional para
para representar
representar os
os sons:
sons: aa fonte
fonte Doulos
Doulos SIL
SIL está
está disponível
disponível em
em
<http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=DoulosSIL>.
<http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=DoulosSIL>.
44 Nos casos de versos hiper- ou hipométricos, coloca-se na transcrição ao final do verso um asterisco para chamar
44 Nos casos de versos hiper- ou hipométricos, coloca-se na transcrição ao final do verso um asterisco para chamar
aa atenção
atenção do
do intérprete.
intérprete. Para
Para os
os textos
textos em
em francês
francês ee provençal,
provençal, apresentamos
apresentamos entre
entre parênteses
parênteses uma
uma proposta
proposta de
de
solução
(seja
com
a
inclusão,
seja
com
a
exclusão
de
sons).
solução
(seja
com
a
inclusão,
seja
com
a
exclusão
de
sons).
45 Esse recurso foi especialmente usado na Chanson du troubadour Pons de Capdeuil, cujo texto no ms. R apresenta
45 Esse recurso foi especialmente usado na Chanson du troubadour Pons de Capdeuil, cujo texto no ms. R apresenta
diversas
diversas passagens
passagens obscuras.
obscuras.
46 Fac-símile disponível em <https://archive.org/download/barzazbreizchant02lavi/barzazbreizchant02lavi.pdf>.
46 Fac-símile disponível em <https://archive.org/download/barzazbreizchant02lavi/barzazbreizchant02lavi.pdf>.
47 BARZAZ-BREIZ, 1846, t. 2, p. 1-14.
47 BARZAZ-BREIZ, 1846, t. 2, p. 1-14.
48 LE GONIDEC, J.-F.-M.-M.-A. Dictionnaire celto-breton, ou breton-français. Angoulême: François Trémeau, 1821.
48 LE GONIDEC, J.-F.-M.-M.-A. Dictionnaire celto-breton, ou breton-français. Angoulême: François Trémeau, 1821.
49 LE GONIDEC, J.-F.-M.-M.-A. Grammaire celto-bretonne. Nouvelle édition. Paris: H. Delloye, 1838.
49 LE GONIDEC, J.-F.-M.-M.-A. Grammaire celto-bretonne. Nouvelle édition. Paris: H. Delloye, 1838.
50 No que se refere à complexa mutação consonantal do bretão (que atinge as iniciais), considerou-se que a grafia
50 No que se refere à complexa mutação consonantal do bretão (que atinge as iniciais), considerou-se que a grafia
adotada
adotada por
por Villemarqué
Villemarqué já
já aa representa:
representa: aa palavra
palavra korrigan
korrigan (LE
(LE GONIDEC,
GONIDEC, 1821,
1821, p.
p. 107),
107), por
por exemplo,
exemplo, éé
apresentada
como
c’horr
gan
(9ª
serie,
verso
4)
no
texto
da
canção
bretã,
já
com
a
mudança
de
/k/
apresentada como c’horr gan (9ª serie, verso 4) no texto da canção bretã, já com a mudança de /k/ para
para /x/.
/x/.
Representamos,
no
entanto,
as
assimilações
que
atingem
as
consoantes
finais).
Optou-se
por
não
representar
Representamos, no entanto, as assimilações que atingem as consoantes finais). Optou-se por não representar aa
quantidade
quantidade de
de vogais
vogais ou
ou consoantes,
consoantes, dada
dada aa dificuldade
dificuldade de
de identificar
identificar cada
cada caso
caso por
por falta
falta de
de clareza
clareza em
em relação
relação àà
tonicidade
(elemento
não
marcado
no
sistema
gráfico),
nem
tampouco
apresentar
uma
escansão,
tonicidade (elemento não marcado no sistema gráfico), nem tampouco apresentar uma escansão, dada
dada aa
especificidade
do
padrão
silábico
do
bretão.
A
métrica
básica
seria
refrão
como
hexassílabo
e
estrofes
especificidade do padrão silábico do bretão. A métrica básica seria refrão como hexassílabo e estrofes como
como
42
42
43
43

58

partir da
da versão
versão em
aa partir
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A.1. Chant de l’époque druïdique
AR RANNOU

AS SÉRIES

(Les Kerne)

(Dialeto da Cornualha)

ANN DROUIZ:

O DRUIDA:

Daik, mab gwenn Drouiz; ore;

Bela, criança alva do druida, responde-me:

Daik, petra fell d’id-de?

Bela, que queres?

Petra ganinn-me d’id-de?

Que te cantarei?

AR BUGEL:

A CRIANÇA:

Kan d’in euz a eur rann,

Cante-me a série do número um,

Ken a oufenn breman.

até que eu a aprenda hoje.

ANN DROUIZ:

O DRUIDA:

Heb rann ar Red heb-ken:

Nada de série para o número um:

Ankou, tad ann anken;

a necessidade única, o passamento, pai da dor;

Netra kent, netra ken.

nada antes, nada além.

[ daiɡ mab ɡu̯ɛn drui ̯z ore ]
0

[ daik petra fel dide ]

[ petra ɡanin me dide ]

[ kan dĩ øz a ør ran ]
[ kɛn a ufen bremã ]

[ eb ran ar red ep ken ]

1

[ ãku tad an ãken ]

[ netra kẽt netra ken ]
0 (= Refrão)
AR BUGEL:

A CRIANÇA:

Kan d’in euz a zaou rann,

Cante-me a série do número dois,

Ken a oufenn breman.

até que eu a aprenda hoje.

ANN DROUIZ:

O DRUIDA:

Daou ejenn dioc’h eur gibi;

Dois bois atrelados a uma carroça;

O sachat, o souheti;

eles tracionam, eles vão morrer;

Edrec’hit ann estoni !

Vede que maravilha!

[ kan dĩ øz a zau̯ ran ]
[ kɛn a ufen bremã ]

[ dau̯ eʒɛn di ̯ox ør ɡibi ]
2

[ o saʃad o sueti ]

[ edrexid an estoni ]

1 – 0 (= Estrofe 1 + refrão)
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AR BUGEL:

A CRIANÇA:

Kan d’in euz a dri rann

Cante-me a série do número três,

Ken a oufenn breman.

até que eu a aprenda hoje.

ANN DROUIZ:

O DRUIDA:

Tri rann er bed-man a vez:

Há três partes no mundo:

Tri derou, ha tri divez,

três começos, três finais,

D’ann den ha d’ann derv ivez.

para o homem e para o carvalho.

Teir rouantelez Varzin:

Três reinos de Merlin:

Frouez melen ha bleun lirzin;

frutos de ouro, flores brilhantes;

Bugaligou o c’hoarzhin.

pequenas crianças que riem.

[ kan dĩ øz a dri ran ]
[ kɛn a ufen bremã ]

[ tri ran er bed mã a ves ]

[ tri dɛru a tri dives ]
3

[ dan den a dan dɛrv ives ]
[ tɛir ru̯ãtelɛz varzin ]

[ fru̯ɛz melɛn a blø̃ lirzin ]
[ byɡaliɡu o xu̯arzin ]
2–1–0
AR BUGEL:

A CRIANÇA:

Kan d’in euz pevar rann,

Cante-me a série do número quatro,

Ken a oufenn breman.

até que eu a aprenda hoje.

ANN DROUIZ:

O DRUIDA:

Pevar mean higolin,

Quatro pedras para afiar,

Mean higolin da Varzin

pedras para afiar de Merlin

Higolin klezier vlin.

que afiam as espadas ligeiras.

[ kan dĩ øs pevar ran ]
[ kɛn a ufen bremã ]

[ pevar mi ̯an iɡolin ]*
4

[ mi ̯an iɡolin da varzin ]
[ iɡolin klezi ̯ɛr vlin ]*
3–2–1–0
AR BUGEL:

A CRIANÇA:

Kan d’in euz a pemp rann,

Cante-me a série do número cinco,

Ken a oufenn breman.

até que eu a aprenda hoje.

[ kan dĩ øz a bemp ran ]
[ kɛn a ufen bremã ]
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ANN DROUIZ:

O DRUIDA:

Pemp gouriz ann douar;

Há cinco zonas em torno da terra;

Pemp ez euz darn enn hoar;

cinco épocas na duração do tempo;

Tolmean euz war hor c’hoar.

um dólmen sobre nossa irmã.

[ pemb ɡuriz an du̯ar ]*
5

[ pemb ez øz darn ɛn u̯ar ]
[ tolmi ̯an øz u̯ar or xu̯ar ]
4–3–2–1–0
AR BUGEL:

A CRIANÇA:

Kan d’in euz a c’houec’h rann,

Cante-me a série do número seis,

Ken a oufenn breman.

até que eu a aprenda hoje.

ANN DROUIZ:

O DRUIDA:

C’houec’h mabik great e koar,

Há seis pequenas crianças de cera,

Poellet gand galloud loar:

vivificadas pela energia da lua:

Ma n’ouzez-te, me oar.

se não sabes, eu sei.

C’houec’h louzaouen er berik.

Há seis plantas medicinais no pequeno caldeirão.

Meska’r goter ra’r c’horrik;

O pequeno anão mistura a beberagem;

Enn he c’henou he vezik.

O pequeno dedo na boca.

[ kan dĩ øz a xu̯ex ran ]
[ kɛn a ufen bremã ]

[ xu̯ex mabiɡ ɡri ̯at e ku̯ar ]*
[ pu̯ɛled ɡãd ɡalud lu̯ar ]*

6

[ ma nuzes te me u̯ar ]*

[ xu̯ex luzau̯ɛn ɛr berik ]
[ mɛskar ɡote rar xorik ]
[ ɛn e xenu e vezik ]
5 – 4 – 3 – 2 –1 – 0
AR BUGEL:

A CRIANÇA:

Kan din euz a zeiz rann

Cante-me a série do número sete,

Ken a oufenn breman

Até que eu a aprenda hoje.

ANN DROUIZ:

O DRUIDA:

Seiz heol ha seiz loar,

Há sete sóis e sete luas,

Seiz planeden gand ar iar,

sete planetas com a galinha,

Seiz elfen gand bleud ann ear.

sete elementos com a farinha do ar.

[ kan dĩ øz a zɛi ̯z ran ]
[ kɛn a ufen bremã ]

[ sɛi ̯z i ̯ol a sɛi ̯z lu̯ar ]*
7

[ sɛi ̯s planeden ɡãd ar i ̯ar ]

[ sɛi ̯z ɛlfɛn ɡãd blød an i ̯ar ]
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6 – 5 – 4 – 3 – 2 –1 – 0
AR BUGEL:

A CRIANÇA:

Kan d’in euz a eiz rann,

Cante-me a série de número oito,

Ken a oufenn breman.

até que eu a aprenda hoje.

ANN DROUIZ:

O DRUIDA:

Eiz avel o c’houibannat;

Há oito ventos que sopram;

Eiz tan gand tan ann tan-tad,

oito fogos com o fogo do pai,

E miz mae e menez kad.

acesos no mês de maio sobre a montanha da guerra

Eiz onner wenn-kann-eon,

Oito bezerras de brancura brilhantes da escuma

[ kan dĩ øz a ɛi ̯z ran ]
[ kɛn a ufen bremã ]

[ ɛi ̯z avɛl o xu̯ibanat ]

[ ɛi ̯s tan ɡãt tan an tan tat ]
8

[ e miz mai ̯ e menɛs kat ]
[ ei ̯z onɛr u̯ɛn kan i ̯on ]*

[dos mares,

O puri enn enez don;

pascendo a erva a ilha profunda;

Eiz onner wenn d’ann Itron.

Oito bezerras brancas da Dama.

[ o pyri ɛn enɛz don ]

[ ei ̯z onɛr u̯ɛn dan itron ]

7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 –1 – 0
AR BUGEL:

A CRIANÇA:

Kan d’in euz a nao rann,

Cante-me a série do número nove,

Ken a oufenn breman.

até que eu a aprenda hoje.

ANN DROUIZ:

O DRUIDA:

Nao dornik gwenn war dol leur,

Há nove pequenas mãos brancas sobre a mesa

[ kan dĩ øz a nau̯ ran ]
[ kɛn a ufen bremã ]

[ nau̯ dorniɡ ɡu̯ɛn u̯ar dɔl lør ]
E kichen tour Lezarmeur;

perto da torre de Lezarmeur;

Ha nao mamm o keina meur.

e nove mães qui emitem grandes gemidos.

E koroll, nao c’horrigan,

Há nove korrigans que dançam

Bleunvek ho bleo, gwisket gloan,

com flores nos cabelos, vestimentas de lã branca,

Kelc’h ar feunteun, d’al loar-gann.

em torno da fonte, à claridade da lua cheia.

[ e kiʃen tur lezarmør ]
9

[ do ar,

[ a nau̯ mam o kei ̯na mør ]
[ e korol nau̯ xoriɡan ]

[ blø̃vɛk o bleu̯ ɡu̯isked ɡlu̯an ]
[ kelx ar fø̃tøn dal lu̯ar ɡan ]
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Gouiz hag he nao forc’hell all,

Há a irmã e seus nove jovens javalis,

E toullik dor ann houc’hzal,

à porta do castelo, seu chiqueiro,

O soroc’hal, o turc’hial,

grunhindo, cavando,

O turc’hial, o soroc’hal:

cavando, grunhindo:

Torc’h! Torc’h! Torc’h! D’ar

Pequeninos! Pequeninos! Pequeninos! Corram

[ ɡu̯iz aɡ e nau̯ forxel al ]
[ e tulik dɔr an uxzal ]
9

[ o soroxal o tyrxi ̯al ]

[ o tyrxi ̯al o soroxal ]

[ wezen aval!

[ à macieira!

[ torx torx torx dar u̯ezɛn aval ]*

Ann houc’h koz ia d’ho tiorreal.
[ an ux kɔz i ̯a do ti ̯ori ̯al ]

O velho porco vos ensinará uma lição.

8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 –1 – 0
AR BUGEL:

A CRIANÇA:

Kan d’in euz a zek rann,

Cante-me a série do número dez,

Ken a oufenn breman.

até que eu a aprenda hoje.

ANN DROUIZ:

O DRUIDA:

Dek lestr tud gin a welet

Dez navios inimigos foram vistos

O tonet deuz a Naoned:

vindo de Nantes.

Goa! C’hui; goa! C’hui, tud Gwened!

Infelicidade vossa! Infelicidade deles! Homens

[ kan dĩ øz a zek ran ]
[ kɛn a ufen bremã ]

[ deɡ lestr tyd ɡin a u̯elɛt ]

10

[ o toned døz a nau̯nɛt ]

[ ɡu̯a xu̯i ɡu̯a xu̯i tyd ɡu̯enɛt ]

[ de Vannes!

9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 –1 – 0
AR BUGEL:

A CRIANÇA:

Kan d’in euz unnek rann,

Cante-me a série do número onze,

Ken a oufenn breman

até que eu a aprenda hoje.

ANN DROUIZ:

O DRUIDA:

Unnek belek houarneset,

Onze belek armados,

O tonet deuz a Wened,

vindo de Vannes

Gand ho c’hlezeier torret;

com suas espadas quebradas;

[ kan dĩ øz ynek ran ]
[ kɛn a ufen bremã ]

[ ynek belɛk u̯arnesɛt ]
11

[ o toned døz a u̯enɛt ]
[ ɡãd o xlezei ̯er torɛt ]
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Hag ho rochedou goadek;

e suas vestimentas ensanguentadas;

Prenn-kolvez da vaz-loaek;

e muletas de avelaneira;

Deuz a dri c’hant ho unnek.

de trezentos restam apenas eles onze.

[ aɡ o roʃɛdu ɡu̯adek ]
11

[ prɛn kolvez da vaz lu̯aek ]
[ døz a dri xant o ynek ]

10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 –1 – 0
AR BUGEL:

A CRIANÇA:

Kan d’in euz daouzek rann,

Cante-me a série do número doze,

Ken a oufenn breman.

até que eu a aprenda hoje.

ANN DROUIZ:

O DRUIDA:

Daouzek miz, daouzeg arouez:

Há doze meses e doze signos:

Ann divezan-andivez

o penúltimo,

Saezer, hellink flimm he zaez

Sagitário, dispara sua flecha armada de um dardo.

Daouzeg arouez en emzraill.

Os doze signos estão em guerra.

Ar vuc’h gen, ar vuc’h zu-baill,

A bela vaca, a vaca negra com estrela branca

[ kan dĩ øz dau̯zek ran ]
[ kɛn a ufen bremã ]

[ dau̯zeɡ miz dau̯zeɡ aru̯es ]
[ an divezan andives ]

[ sai ̯zer elĩk flim e zai ̯s ]*

[ dau̯zeɡ aru̯ez ɛn emzrai ̯l ]
12

[ ar vyx ɡen ar vyx zy bai ̯l ]

[na fronte,

O tonet oc’h koad-ispail:

sai da floresta de despojos:

Flimm ar zaez enn he c’herc’hen,

No peito o dardo da flecha;

He goad o redeg oc’hpenn;

seu sangue corre;

O vlejal hi, sonn he fenn.

ela zurra, cabeça elevada;

Korn o son boud; tan ha taran;

A bica soa; fogo e trovão;

Glao hag avel, taran ha tan!

chuva e vento, trovão e fogo!

Tra ken mui-ken; tra na rann!

Nada, nada mais; nada, nem série!

[ o tonet oxku̯ad ispai ̯l ]

[ flim ar zai ̯z ɛn e xerxen ]
[ e ɡu̯ad o redɛɡ oxpen ]
[ o vleʒal i son e fen ]

[ korn o son bud tan a taran ]*
[ ɡlau̯ aɡ avɛl taran a tan ]*

[ tra ken myi̯ ken tra na ran ]

11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 –1 – 0
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A.2. Chanson
I
Jolivetés de cuer et ramembrance

Alegria de coração e lembrança

De bone amor me semont de chanter,

de bom amor me dificultam cantar;

Si chanterai, et Dex, par sa puissance,

se eu cantar, e Deus, por seu poder,

Me doint tel chant et tel chançon trover

me permita um tal canto e uma tal canção compor

Qu’as mesdisans face le sens derver

que, se eu maldisser, me faça perder o juízo,

Et viegne en gré à ma dame prisie,

e venha de bom grado à minha dama louvor

Que j’ai toz jors de loial cuer servie;

que tenho todos os dias com leal coração servido;

Puis que la vi, ne seu aillors penser.

desde de que a vi, não sei em outra coisa pensar .

[ ʒu-li-və-ꞌtez-də-ꞌkœ-ret-ra-mãm-ꞌbrãn-sə ]
[ də-ꞌbõ-na-ꞌmor-mə-sə-ꞌmõn-də-ʃãn-ꞌter ]
[ si-ʃãn-tə-ꞌrɛi ̯-e-ꞌdi ̯øs-par-sa-py̯i-ꞌsãn-sə ]
[ mə-ꞌdũ̯ɛ-̃ ꞌtel-ꞌʃã-te-ꞌtel-ʃã-ꞌsõn-tru-ꞌver ]

[ ꞌkas-me-di-ꞌzãns-ꞌfa-sə-lə-ꞌsãnz-der-ꞌver ]
[ et-ꞌvɛ̯̃̃ -ɲãn-ꞌɡre-a-ma-ꞌdã-mə-pri-ꞌzi-ə ]
[ kə-ꞌʒɛi ̯-toz-ꞌʒors-də-lu̯ɛ-ꞌal-ꞌkœr-ser-ꞌvi-ə ]
[ ꞌpy̯is-kə-la-ꞌvi-nə-ꞌseu̯-ɛi ̯-ꞌʎors-pãn-ꞌser ]
II
Quant je remir sa très douce samblance

Quando eu vir seu muito doce semblante

Et son gent cors et son viaire cler,

e seu belo corpo e sua face clara,

Et ne li puis conter ma mesestance,

e não lhe possa contar minha aflição,

Adont covient mon mal renoveler.

então convém meu mal renovar.

Las, je n’i os ne venir ne aler,

Ah! Eu não ouso aí nem vir nem ir,

Car trop redout ceus qui sunt plain d’envie,

porque muito temo os que estão cheios de inveja;

Si ai paour que n’en perde la vie

tenho medo de que eu perca a vida por isso

Que tant m’estuet de son don consirrer.

que tanto me convém de seu dom distanciar.

[ ꞌkãn-ʒə-rə-ꞌmir-sa-ꞌtrεz-ꞌdu-sə-sãm-ꞌblãn-sə ]
[ et-sõn-ꞌʒãnt-ꞌkɔr-zet-sõn-vi-ꞌɛi ̯-rə-ꞌkler ]
[ et-nə-li-ꞌpy̯is-kõn-ꞌter-ma-mə-zes-ꞌtãn-sə ]
[ a-ꞌdõnt-ku-ꞌvε̯̃̃ nt-mõn-ꞌmal-rə-nu-və-ꞌler ]
[ ꞌlas-ʒə-ni-ꞌoz-nə-və-ꞌnir-nə-a-ꞌler ]
[ ꞌkar-ꞌtrop-rə-ꞌdut-ꞌseu̯s-ki-ꞌsỹnt-ꞌplɛ̃n-dãn-ꞌvi-ə ]
[ si-ꞌɛi ̯-pa-ꞌou̯r-kə-nãn-ꞌper-də-la-ꞌvi-ə ]
[ kə-ꞌtãnt-mes-ꞌtye̯ -də-sõn-ꞌdõn-kõn-si-ꞌrer ]
III
Un mal soustieng, au cuer me point et lance,

Um mal suporto, no coração me atinge e atravessa,

Et fait mon vis palir et descharner,

e faz minha face empalidecer e descarnar,

Mès jà por ce, se la mors ne m’avance,

mas mesmo por isso, se a morte não vier sobre mim,

[ ỹn-ꞌmal-sus-ꞌtε̯̃̃ -ɲau̯-ꞌkœr-mə-ꞌpu̯ε̃ ̃n-tet-ꞌlãn-sə ]
[ et-ꞌfɛi ̯t-mõn-ꞌvis-pa-ꞌli-re-de-ʃar-ꞌner ]
[ ꞌmɛs-ꞌʒa-pur-ꞌse-sə-la-ꞌmɔrz-nə-ma-ꞌvãn-sə ]
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Ne me faindrai de ma dame honorer,

não hesitarei em honrar minha dama,

Qu’amors set bien les maus guerredoner

porque o amor sabe bem os males compensar

Au cuer qui sert loiaument sans boisdie;

no coração que serve lealmente sem traição;

Por ce di je que li hom n’aime mie

por isso digo que o homem não ama ninguém

Qui por travail se veut d’amors sevrer.

que por trabalho quer do amor afastar-se.

[ nə-mə-fɛ̃n-ꞌdrɛi ̯-də-ma-ꞌdã-mə-ũ-nu-ꞌrer ]
[ ka-ꞌmor-ꞌset-ꞌbɛ̯̃̃ n-lez-ꞌmau̯z-ɡə-rə-du-ꞌner ]
[ au̯-ꞌkœr-ki-ꞌsert-lu̯ɛ-au̯-ꞌmãnt-sãnz-bu̯ɛ-ꞌdi-ə ]
[ pur-ꞌse-ꞌdi-ʒə-kə-li-ꞌɔ̃m-ꞌnɛi ̯-mə-ꞌmi-ə ]
[ ki-pur-tra-ꞌvaʎ-sə-ꞌvø-da-ꞌmor-sə-ꞌvrer ]
IV
Jamès nul jor n’aurai au cuer grevance,

Jamais em nenhum dia terei no coração tormento,

S’or mi voloit ma dame reguarder.

Se agora quiser minha dama ver-me.

Dex, qu’ai je dit! Nenil, ma mesestance

Deus, o que eu disse? Nada, minha aflição

Ne mi lait pas tant de bien conquester.

não me deixa tanto bem conquistar .

Ensi languis ne mi sai conforter,

Assim lânguido, não sei confortar-me,

Car de mon cuer n’ai confort ne aïe,

pois do meu coração não tenho conforto nem ajuda,

Ma dame l’a del tot en sa baillie;

minha dama tem-no todo em seu poder;

Prende le cors, je ne li doi veer.

toma o corpo, não devo recusar-lhe.

[ ʒa-ꞌmɛz-ꞌnyl-ꞌʒor-nau̯-ꞌrɛi ̯-au̯-ꞌkœr-ɡrə-ꞌvãn-sə ]
[ ꞌsɔr-mi-vu-ꞌlu̯ɛt-ma-ꞌdã-mə-rə-ɡar-ꞌder ]
[ ꞌdi ̯øs-ꞌkɛi ̯-ʒə-ꞌdit-nə-ꞌnil-ma-mə-zes-ꞌtãn-sə ]
[ nə-mi-ꞌlɛi ̯t-ꞌpas-ꞌtãn-də-ꞌbɛ̯̃̃ n-kõn-kes-ꞌter ]
[ ãn-ꞌsi-lãn-ꞌɡiz-nə-mi-ꞌsɛi ̯-kõn-for-ꞌter ]
[ ꞌkar-də-mõn-ꞌkœr-ꞌnɛi ̯-kon-ꞌfort-nə-ə-ꞌi-ə ]
[ ma-ꞌdã-mə-ꞌla-del-ꞌto-tãn-sa-bɛi ̯-ꞌʎi-ə ]
[ ꞌprãn-də-lə-ꞌkɔrz-ʒə-nə-li-ꞌdu̯ɛ-və-ꞌer ]
V
Merveilles est que nule retenance

Maravilha é que nenhum acolhimento

Ne truis en li, et si n’en puis torner;

não encontro nela, e se não puder voltar disso;

Dex, qu’ai je dit! Folie et grant enfance:

Deus, o que eu disse? Loucura e grande ingenuidade

U mes cuers est, là m’estuet demorer.

Onde meu coração estiver, lá me convém permanecer.

Chançon, va t’en à ma dame moustrer,

Canção, vai-te à minha dama mostrar ,

Di li, por Dieu, qu’ele ne m’oublit mie

Dize-lhe, por Deus, que ela não me esqueça nunca

Et que te chant, s’onques fist courtoisie;

E que te cante, se alguma vez concedeu cortesia;

En plus haut lieu ne te sai assener.
[ ãn-ꞌplys-ꞌau̯t-ꞌli ̯ø-nə-tə-ꞌsɛi ̯-a-sə-ꞌner ]

No mais alto lugar não sei dirigir-me a ti.

[ mer-ꞌvɛi ̯-ʎə-ꞌzest-kə-ꞌny-lə-rə-tə-ꞌnãn-sə ]
[ nə-ꞌtryi̯ -zãn-ꞌli-et-si-nãn-ꞌpyi̯ s-tor-ꞌner ]

[ ꞌdi ̯øs-ꞌkɛi ̯-ʒə-ꞌdit-fu-ꞌli-et-ꞌɡrãn-tãn-ꞌfãn-sə ]
[ ꞌy-mes-ꞌkœr-ꞌzest-ꞌla-mes-ꞌtye̯ -də-mu-ꞌrer ]

[ ʃãn-ꞌsõn-ꞌva-tãn-a-ma-ꞌdã-mə-mus-ꞌtrer ]
[ ꞌdi-li-pur-ꞌdi ̯ø-ꞌke-lə-nə-mu-ꞌblit-ꞌmi-ə ]

[ et-kə-tə-ꞌʃãnt-ꞌsõn-kes-ꞌfist-kur-tu̯ɛ-ꞌzi-ə ]
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A.3. Chanson du troubadour Pons de Capdeuil
I
Us gais conortz me fai gaiamen far

Um alegre encorajamento me faz alegremente fazer

gaia chanso, gai fag e gai semblan,

alegre canção, alegre feito e alegre semblante,

gai dezirier joios, gai alegrar,

alegre desejo jubiloso, alegre alegrar,

per gaia don’ap gai cors ben estan,

para alegre dama com alegre corpo perfeito,

ab cui trob’hom gai solatz e gai rire,

com quem se encontram alegre conversa e alegre rir,

gai aculhir, gai deport, gai joven,

alegre acolher, alegre divertimento, alegre juventude,

gaia beutatz, gai chantar, gai albire,

alegre beleza, alegre cantar, alegre julgar,

gai ditz plazen, gai joi, gai pretz, gai sen,

alegre palavra agradável, alegre júbilo, alegre apreço,

[ yz-ꞌɡai ̯s-ku-ꞌnordz-me-ꞌfai-ꞌɡai ̯-a-ꞌmen-ꞌfar ]
[ ꞌɡai ̯-a-tʃan-ꞌso-ꞌɡai ̯-ꞌfa-dʒe-ꞌɡai ̯-sem-ꞌblan ]
[ ꞌɡai ̯-de-zi-ꞌri ̯ɛr-dʒu-ꞌi ̯oz-ꞌɡai ̯-a-le-ꞌɡrar ]
[ per-ꞌɡai ̯-a-ꞌdɔ-nab-ꞌɡai ̯-ꞌkɔrz-ꞌbe-nes-ꞌtan ]
[ ap-ꞌkyi ̯-ꞌtrɔ-bɔm-ꞌɡai ̯-su-ꞌla-dze-ꞌɡai ̯-ꞌri-re ]
[ ꞌɡai ̯-a-ku-ꞌλir-ꞌɡai ̯-de-ꞌpɔrt-ꞌɡai ̯-dʒu-ꞌven ]
[ ꞌɡai ̯-a-beu̯-ꞌtadz-ꞌɡai ̯-tʃan-ꞌtar-ꞌɡai ̯-al-ꞌbi-re ]
[ ꞌɡai ̯-ꞌdits-pla-ꞌzen-ꞌɡai ̯-ꞌdʒɔi ̯-ꞌɡai ̯-ꞌprɛdz-ꞌɡai ̯-ꞌsen ]
e ieu soi gais, car soi sieus finamen.

[ e-ꞌi ̯eu̯-ꞌsoi ̯-ꞌɡai ̯s-ꞌkar-ꞌsoi ̯-ꞌsi ̯eu̯s-ꞌfi-na-ꞌmen ]

[alegre sentimento,
e eu estou alegre, porque sou seu finalmente.

II
Fis li’m autrei, car fis vuelh seus estar,

Fiel outorgo-me-lhe, pois perfeito quero ser seu,

e fis li’m don, car fis l’ai fin talan,

e fiel doo-me-lhe, pois perfeito tenho perfeito desejo

[ ꞌfiz-li-mau̯-ꞌtrei ̯-ꞌkar-ꞌfiz-ꞌvu̯eλ-ꞌseu̯-zes-ꞌtar ]
[ e-ꞌfiz-lim-ꞌdɔn-ꞌkar-ꞌfiz-lai ̯-ꞌfin-ta-ꞌlan ]

[por ela,

car fag m’a fi tant es fin afinars,

pois me fez tão perfeito [em] perfeita perfeição,

per quie’l quier fis fin joi, car fis la blan,

pelo que dela requeiro, fiel, perfeito júbilo, pois perfeito a

[ ꞌkar-ꞌfadʒ-ma-ꞌfi-ꞌtan-tes-ꞌfi-na-fi-ꞌnar(s) ]
[ per-ꞌki ̯el-ꞌki ̯er-ꞌfis-ꞌfin-ꞌdʒɔi ̯-ꞌkar-ꞌfiz-la-ꞌblan ]

[louvo,

fis la soplei, fis l’am, fis la dezire,

perfeito lhe suplico, perfeito a amo, perfeito a desejo,

c’aisi com l’aurs s’afin’el foc arden,

porque, assim como o ouro se aperfeçoa com o fogo

[ ꞌfiz-la-su-ꞌplei-ꞌfiz-ꞌlam-ꞌfiz-la-de-ꞌzi-re ]
[ kai ̯-ꞌsi-ꞌcom-ꞌlaur-sa-ꞌfi-nel-ꞌfɔ-kar-ꞌden ]

[ardente,

sui afinatz, pus saup son fin cossire,

aperfeiçoei-me, pois soube de seu perfeito zelo,

per quie’l soi fis, e fizels fis li’m ren,

pelo que sou-lhe perfeito, e fiel, perfeito rendo-me-lhe,

fis de ginolhs, mas juntas humilmen.

fiel de joelhos, mãos juntas humildemente.

[ ꞌsyi ̯-a-fi-ꞌnats-ꞌpy-ꞌsau̯p-ꞌson-ꞌfin-ku-ꞌsi-re ]
[ per-ꞌki ̯el-ꞌsoi ̯-ꞌfi-ze-fi-ꞌzɛls-ꞌfiz-lim-ꞌren ]
[ ꞌfiz-de-dʒi-ꞌnoλz-ꞌmaz-ꞌdʒun-ta-zy-ꞌmil-ꞌmen ]
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III
S’humilitat la’m fai humiliar

Se a humildade faz humilhar-me-lhe

que’m sia humils, humilmen li’m coman

para que me seja indulgente, humildemente

[ sy-mi-li-ꞌtat-lam-ꞌfai ̯-y-mi-li-ꞌar ]
[ kem-ꞌsi-ay-̯ꞌmil-zy-ꞌmil-ꞌmen-lim-ku-ꞌman ]

[me submeto a ela

ab humil cor, humil ses galiar,

com humilde coração, humilde sem engano,

c’aisi conquier humils humilian

pois assim conquisto, humilde, humilhando-

[ a-by-ꞌmil-ꞌkɔ-ry-ꞌmil-sez-ɡa-li-ꞌar ]
[ kai ̯-ꞌsi-kun-ꞌki ̯e-ry-ꞌmil-zy-mi-li-ꞌan ]

[me,

humils plazers, tant es humils servires.

humildes prazeres, pois é humilde o servidor.

Humils soi ieu vas mi dons veramen,

Humilde sou eu à minha dona

[ y-ꞌmils-pla-ꞌzers-ꞌtan-te-zy-ꞌmil-ser-ꞌvi-re(s) ]
[ y-ꞌmil-ꞌsoi ̯-ꞌeu̯-vas-mi-ꞌdɔnz-ꞌve-ra-ꞌmen ]

[verdadeiramente,

doncx qui humil vol humils sobrasire.

pois quem humilde deseja humilde [se submete].

Ab humil dig e ab humil parven,

Com humilde palavra e com humilde

[ ꞌdonks-ki ̯y-ꞌmil-ꞌvɔ-ly-ꞌmil-su-bra-ꞌzi-re ]
[ a-by-ꞌmil-ꞌdi-dʒe-a-by-ꞌmil-par-ꞌven ]
humil trobei ab bon razonamen.

[ y-ꞌmil-tru-ꞌbei ̯-a-ꞌbon-ra-zu-na-ꞌmen ]

[aparência,
humilde compus com bom razoamento.

IV
Las, que farai, si vol razon gardar,

Ah! Que farei, se ela quer manter a razão,

que per razon soi falhitz vas lieis tan

pois pela razão falhei com ela tanto

que no’m pot dreg ni razon razonar,

que não posso razoar com direito nem

[ ꞌlas-ke-fa-ꞌrai ̯-si-ꞌvɔl-ra-ꞌzon-ɡar-ꞌdar ]
[ ke-pe-ra-ꞌzon-ꞌsoi ̯-fa-ꞌλidz-vaz-ꞌli ̯ei ̯s-ꞌtan ]
[ ke-num-ꞌpɔt-ꞌdredʒ-ni-ra-ꞌzon-ra-zu-ꞌnar ]

[com razão,

ni ai razon que’m aport razonan.

nem tenho razão que me leve razoando.

Razon li ditz que per razon m’aire,

A razão lhe diz que pela razão me odeie,

e, pus razos no’m fai razonamen,

e, porque a razão não me faz razoamento,

no i gart razos, car razos jutg' aussire,

não vejo aí razão, pois julgo que a razão

[ ꞌni ̯ai ̯-ra-ꞌzon-ke-ma-ꞌpɔrt-ra-zu-na-ꞌmen ]
[ ra-ꞌzon-li-ꞌdits-ke-pe-ra-ꞌzon-ma-ꞌi-re ]
[ e-ꞌpyz-ra-ꞌzoz-num-ꞌfai ̯-ra-zu-na-ꞌmen ]
[ nu̯i-ꞌɡart-ra-ꞌzos-ꞌka-ra-ꞌzoz-ꞌdʒy-dʒau̯-ꞌsi-re ]
razos destrus, razos bat, razos pen,

[ ra-ꞌzoz-des-ꞌtrys-ra-ꞌzoz-ꞌbat-ra-ꞌzos-ꞌpen ]
per que val pauc razos ses chauzimen.

[ per-ke-ꞌval-ꞌpau̯k-ra-ꞌzo-ses-tʃau̯-zi-ꞌmen ]

[mata,
a razão destrói, a razão golpeia, a razão
[castiga,
pelo que vale pouco a razão sem indulgência.
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V
Chauzimens es can pot merce trobar

Indulgência é quando se pode obter mercê

hom cant merce quer merce mercejan,

ao buscar mercê demandando mercê,

pus merce quier, merce lo deu honrar,

uma vez que, [quando] mercê se busca, mercê deve

[ tʃau̯-zi-ꞌmen-zes-ꞌkan-ꞌpɔt-mer-ꞌse-tru-ꞌbar ]
[ ꞌɔm-ꞌkan-mer-ꞌse-ꞌkɛr-mer-ꞌse-mer-se-ꞌdʒan ]
[ ꞌpyz-mer-ꞌse-ꞌki ̯er-mer-ꞌse-lu-ꞌdeu̯-on-ꞌrar ]

[honrar,

s’el c’ab merce francamen deman.

se com mercê francamente se demanda.

Pro val merces qui merce sap elire;

Muito vale mercê, [porque] a mercê sabe escolher;

merces adutz mans fals a salvamen,

a mercê conduz mãos falsas a salvamento,

pus c’ab merce es de merce es grazire,

pois o que com mercê está é amador de mercê,

car ses merce non a homz pretz valen;

pois sem mercê não há o homem valor valioso;

si’m val merces, ab mi dons mot l’er gen.

se me vale mercê, com minha dona [estou] muito alegre.

[ ꞌs(i)-el-kab-mer-ꞌse-ꞌfran-ca-ꞌmen-de-ꞌman ]*
[ pru-ꞌval-mer-ꞌses-ꞌki-mer-ꞌse-ꞌsa-be-ꞌli-re ]
[ mer-ꞌse-za-ꞌdydz-mans-ꞌfal-za-ꞌsal-va-ꞌmen ]
[ ꞌpys-kab-mer-ꞌse-ꞌez-de-mer-ꞌsez-ɡra-ꞌzi-re ]
[ ꞌkar-sez-mer-ꞌse-nu-na-ꞌɔms-ꞌprɛdz-va-ꞌlen ]
[ sim-ꞌval-mer-ꞌse-zab-mi-ꞌdɔnz-ꞌmɔt-ler-ꞌdʒen ]
VI
Gaia dona, fis, humils, escondire,

Alegre senhora, perfeita, humilde, [indulgente],

no’m val razos, si merces no i dissen,

não me vale a razão, se a mercê não lhe disser,

mai ieu fora gai, fis, humils, servire

mas eu seria alegre, fiel, humilde, servidor

si ei fos razos; pero mercei aten,

se [houvesse] razão; porém mercê aguardo,

car per merce esper ric joi jauzen.

pois por mercê espero rico júbilo regozijante.

[ ꞌɡai ̯-a-ꞌdɔ-na-ꞌfi-zy-ꞌmil-zes-kun-ꞌdi-re ]
[ num-ꞌval-ra-ꞌzos-si-mer-ꞌsez-nui ̯-di-ꞌsen ]
[ mai ̯-ꞌeu̯-ꞌfo-ra-ꞌɡai ̯-ꞌfi-zy-ꞌmil-ser-ꞌvi-re ]
[ ꞌsi ̯ei ̯-ꞌfoz-ra-ꞌzos-pe-ꞌro-mer-ꞌsei ̯- a-ꞌten ]
[ ꞌkar-per-mer-ꞌse-es-ꞌpe-ꞌrik-ꞌdʒɔi ̯-dʒau̯-ꞌzen ]
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A.4. Chant des croisés (datant de la 1e croisade – 1096)
I
O Maria, Deu maire

Ó Maria, mãe de Deus,

Deu[s] t’es e fils e paire:

Deus é-te filho e pai:

Domna, preia per nos

Senhora, ora por nós

To fil, lo glorios.

ao teu Filho, o Glorioso.

[ o-ma-ꞌri-a-ꞌdeu̯-ꞌmai ̯-re ]
[ ꞌdeu̯s-ꞌte-ze-ꞌfil-ze-ꞌpai ̯-re ]
[ ꞌdɔm-na-ꞌpre-i ̯a-per-ꞌnos ]
[ tu-ꞌfil-lu-ɡlu-ri-ꞌos ]
II
E lo pair’aissamen

E ao Pai igualmente

Preia per tota jen;

ora por toda a gente.

E c’el no nos socor,

E se ele não nos socorrer,

Tornat nos es a plor.

por-nos-emos a chorar.

[ e-lu-ꞌpai ̯-ꞌrai ̯-sa-ꞌmen ]
[ ꞌpre-i ̯a-per-ꞌto-ta-ꞌdʒen ]
[ e-ꞌsel-nu-nu-su-ꞌkor ]
[ tur--ꞌnat-nu-ꞌze-za-ꞌplor ]
III
Eva creet serpen

Eva acreditou em uma serpente,

Un agel resplanden;

um anjo resplandecente;

Per so nos en vai gen:

por isso nos veio como gente:

Deus nes om veramen.

Deus tornou-se homem de verdade.

[ ꞌe-va-ꞌkre-et-ser-ꞌpen ]
[ y-ꞌna-dʒɛl-res-plan-ꞌden ]
[ per-ꞌsɔ-nu-zen-ꞌvai ̯-ꞌdʒen ]
[ ꞌdeu̯z-ꞌne-ꞌzɔm-ꞌve-ra-ꞌmen ]
IV
Car de femna nasquet

Porque nasceu de mulher,

Deus la femna salvet,

Deus salvou a mulher;

E pre quo nasquet hom

e, por isso, nasceu homem:

Que garit en fos hom.

para que o homem fosse salvo.

[ ꞌkar-de-ꞌfɛm-na-nas-ꞌket ]
[ ꞌdeu̯z-la-ꞌfɛm-na-sal-ꞌvet ]
[ e-pre-ꞌkɔ-nas-ꞌke-ꞌtɔm ]
[ ke-ɡa-ꞌri-ten-ꞌfo-ꞌzɔm ]
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V
Eva, moler Adan,

Eva, mulher de Adão,

Quar creet lo Setam

porque acreditou no Satã,

Nos mes en tal afan

nos colocou em tal pena

Per qu’avem set e fam.

pela qual temos sede e fome.

[ ꞌe-va-mu-ꞌle-ra-ꞌdan ]
[ ꞌkar-cre-ꞌet-lu-se-ꞌtam ]
[ nuz-ꞌme-zen-ꞌta-la-ꞌfan ]
[ per-ka-ꞌvem-ꞌse-te-ꞌfam ]
VI
Eva mot foleet

Eva fez grande loucura,

Quar de queu frut m[an]jet

porque comeu daquele fruto

Que Deus li devedet,

que Deus lhe proibiu,

E cel que la creet.

e aquele que acreditou nela.

[ ꞌe-va-ꞌmɔt-fu-le-ꞌet ]
[ ꞌkar-de-ꞌkeu̯-ꞌfryt-man-ꞌdʒet ]
[ ke-ꞌdeu̯z-li-de-ve-ꞌdet ]
[ e-ꞌsel-ke-la-kre-ꞌet ]
VII
E c’el no l’an crees

E se ele não tivesse acreditado nela

E deu fruit no manjes,

e não tivesse comido do fruto,

Ja no murira hom

jamais morreria um homem

Chi ames nostre Don;

que amasse nosso Senhor;

[ e-ꞌsel-nu-ꞌlan-kre-ꞌes ]
[ e-ꞌdeu̯-ꞌfryi ̯t-nu-man-ꞌdʒes ]
[ dʒa-nu-mu-ꞌri-ra-ꞌɔm ]
[ ki-a-ꞌmez-ꞌnɔs-tre-ꞌdɔn ]
VIII
Mas tan fora de gen

mas tanta seria a gente

Ch’an er’a garimen,

que teria salvação,

Cil chi perdut seran

aqueles que estivessem perdidos

Ja per re no foran.

por nada assim estariam.

[ mas-ꞌtan-ꞌfo-ra-de-ꞌdʒen ]
[ ka-ꞌne-ra-ɡa-ri-ꞌmen ]
[ ꞌsil-ki-per-ꞌdyt-se-ꞌran ]
[ dʒa-per-ꞌre-nu-fu-ꞌran ]
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IX
Adam menjet lo fruit

Adão comeu o fruto

Per que fom tuit perdut

pelo qual todos nos perdemos.

Adam no creet Deu,

Adão não acreditou em Deus,

A tot nos en vai greu.

por isso a todos nos trouxe pesar.

[ a-ꞌdam-men-ꞌdʒet-lu-ꞌfryi ̯t ]
[ per-ke-ꞌfom-ꞌtyi ̯t-per-ꞌdyt ]
[ a-ꞌdam-nu-kre-ꞌet-ꞌdeu̯ ]
[ a-ꞌtot-nu-zen-ꞌvai ̯-ꞌɡreu̯ ]
X
Deus receubt per lui mort

Deus morreu por ele

E la crot a gran tort,

na cruz em grande erro,

E resors al tert dia

e ressucitou no terceiro dia

Si com o dii Maria.

assim como o disse Maria [Madalena].

[ ꞌdeu̯z-re-seyb̯ t-per-ꞌlyi-ꞌmɔrt
]
̯

[ e-la-ꞌcro-ta-ꞌɡran-ꞌtɔrt ]
[ e-re-ꞌsor-zal-ꞌtert-ꞌdi-a ]
[ si-ꞌco-mu-ꞌdi-ma-ꞌri-a ]
XI
Au[s] apostols cumtet

Aos apóstolos contou

E dis c’ap Deu parlet,

e disse que com Deus falou [e]

Qu’eu poi de Galilea

que: “na montanha de Galiléia

Viu lo verem angera.

o veremos vivo de novo”.

[ au-za-ꞌpos-tols-cum-ꞌtet ]
[ e-ꞌdis-kab-ꞌdeu̯-par-ꞌlet ]
[ keu-ꞌpoi ̯-de-ɡa-li-ꞌlɛ-a ]
[ vi ̯u-lu-ve-ꞌre-man-ꞌdʒɛ-ra ]
XII
Vida, qui mort aucis,

A vida, que matou a morte,

Nos donet paradis,

nos deu o paraíso;

Gloria aisamen

glória igualmente

Nos do Deus veramen!

nos dê Deus de verdade!

[ ꞌvi-da-ki-ꞌmɔr-tau̯-ꞌsis ]
[ nuz-ꞌdɔ-net-pa-ra-ꞌdis ]
[ ꞌɡlo-ri-a-ꞌai-za-ꞌmen ]
[ nuz-ꞌdɔ-ꞌdeu̯z-ꞌve-ra-ꞌmen ]
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A.5. Sirventois du trouvère Quènes de Béthune sur la croisade
I
Ahi! amors, com dure departie

Ah, amor! Quão dura separação

Me convenra faire de la meillour

me convém fazer da melhor

Qui onques fust amée né servie!

que jamais foi amada nem servida!

Diex me ramaine à li par sa douçour

Deus me traga de volta para ela por sua doçura

Si voirement, que m’en pars à doulour.

tão certo quanto me separo dela com dor.

Las! qu’ai-je dit? jà ne m’en pars-je mie:

Oh! O que eu disse? Não me separo dela de forma alguma:

Sé li cors va servir nostre signour,

se o corpo vai servir a Nosso Senhor,

Li cuers remaint del tout en sa baillie.

o coração permanece todo em seu poder.

[ a-ꞌi-a-ꞌmors-ꞌkõm-ꞌdy-rə-də-par-ꞌti-ə ]
[ mə-kõn-vãn-ꞌra-ꞌfɛi ̯-rə-də-la-mɛi ̯-ꞌʎou̯r ]
[ ꞌki-ꞌõn-kes-ꞌfys-ta-ꞌme-ə-nə-ser-ꞌvi-ə ]
[ ꞌdi ̯øz-mə-ra-ꞌmɛ̃i ̯-na-ꞌli-par-sa-du-ꞌsou̯r ]
[ si-ꞌvu̯ɛ-rə-ꞌmãnt-kə-mãn-ꞌpar-za-du-ꞌlou̯r ]
[ ꞌlas-ꞌkɛi ̯-ʒə-ꞌdit-ʒa-nə-mãn-ꞌparz-ʒə-ꞌmi-ə ]
[ sə-li-ꞌkɔrz-ꞌva-ser-ꞌvir-ꞌnɔs-trə-si-ꞌɲou̯r ]
[ li-ꞌkœrz-rə-ꞌmε̃nt-del-ꞌtou̯-tãn-sa-bɛi ̯-ꞌʎi-ə ]
II
Pour li m’en vois, sospirant, en Surie,

Por ela me vou, suspirando, à Síria,

Quar je ne doi faillir mon Créatour.

porque não devo falhar com meu Criador.

Qui li faudra à cest besoin d’aïe

Quem com ele falhar nesta necessidade de ajuda,

Sachiés que il li faudra à greignour.

saiba que ele com esse falhará ainda mais.

Et saichent bien li grant et li menour

E saibam bem, os grandes e os pequenos,

Que là doit-on faire chevalerie,

que lá se deve fazer cavalaria,

Où on conquiert Paradis et honour

onde se conquistam paraíso e honra

Et pris et los et l’amour de sa mie.

e apreço e louvor e amor de sua dama.

[ pur-ꞌli-mãn-ꞌvu̯ɛ-sos-pi-ꞌrãn-tãn-sy-ꞌri-ə ]
[ ꞌkar-ʒə-nə-ꞌdu̯ɛ-fɛi ̯-ꞌʎir-mõn-krə-a-ꞌtou̯r ]
[ ꞌki-li-fau̯-ꞌdra-a-sest-bə-ꞌzu̯ɛñ -də-ꞌi-ə ]
[ sa-ʃi-ꞌes-kə-il-li-fau̯-ꞌdra-ɡrə-ꞌɲou̯r ]

[ et-ꞌsɛi ̯-ʃẽnt-ꞌbɛ̯̃̃ n-li-ꞌɡrãn-tet-li-mə-ꞌnou̯r ]
[ kə-la-ꞌdu̯ɛ-tõn-ꞌfɛi ̯-rə-ʃə-va-lə-ꞌri-ə ]
[ ꞌou̯-õn-kõn-ꞌki ̯ert-pa-ra-ꞌdi-ze-tu-ꞌnou̯r ]
[ et-ꞌpri-zet-ꞌlo-ze-la-ꞌmou̯r-də-sa-ꞌmi-ə ]
III

Diex est assis en son saint iretage:

Deus está sentado em sua santa moradia:

Or i parra sé cil le secorront

agora se verá se aqueles o socorrerão,

Cui il jeta de la prison ombrage,
[ ꞌkyi-̯ il-ʒə-ꞌta-də-la-pri-ꞌzõ-nõm-ꞌbra-ʒə ]

os quais ele tirou da prisão das sombras,

Quant il fu mors en la crois que Turc ont.

quando ele morreu na cruz que os turcos detêm.

[ ꞌdi ̯ø-zes-ta-si-zãn-sõn-sε̃n-ti-rə-ꞌta-ʒə ]

[ ꞌɔ-ri-pa-ꞌra-sə-ꞌsi-lə-sə-cu-ꞌrõnt ]

[ ꞌkan-til-ꞌfy-ꞌmɔr-zãn-la-ꞌcru̯ɛs-kə-ꞌtyr-ꞌkõnt ]

74

Sachiés, cil sont trop honni qui n’iront,

[ sa-ꞌʃi ̯es-ꞌsil-ꞌsõn-ꞌtrop-hu-ꞌni-ꞌki-ni-ꞌrõnt ]

Saiba [que] aqueles que não forem ficarão muito
[envergonhados,

S’il n’ont poverte ou viellesse ou malage;

se eles não padecem de pobreza ou velhice ou doença;

Et cil qui sain et joene et riche sont

e aqueles que são saudáveis e jovens e ricos

Ne poevent pas demourer sans hontage.

não podem permancer sem [sentir] vergonha.

[ sil-ꞌnõnt-pu-ver-ꞌte-(ou̯)-vi ̯ɛ-ꞌʎe-sou̯-ma-ꞌla-ʒə ]*
[ et-ꞌsil-ꞌki-sε̃-net-ꞌʒœ-net-ꞌri-ʃə-ꞌsõnt ]
[ nə-ꞌpœ-vãnt-ꞌpaz-də-mu-ꞌrer-sãn-zõn-ꞌta-ʒə ]
IV
Tous li clergiés et li home d’éage

Todos os clérigos e os homens de idade

Qui en aumosne et en bienfais meinront,

que permanecerem em esmola e em caridade

Partiront tout à cest pelerinage,

partirão, todos, a esta peregrinação,

Et les dames qui chastement vivront,

e as damas que viverem castamente,

Sé loiauté font à ceus qui iront.

se tiverem lealdade àqueles que irão.

Et s’eles font, par mal conseil, folage,

E se elas cometerem, por mau conselho, desvairio,

A lasches gens et mauvais le feront,

com gente desregrada e má o farão,

Quar tuit li bon iront en cest voiage.

porque todos os bons irão nesta viagem.

[ ꞌtou̯z-li-kler-ꞌʒi ̯e-zet-li-ꞌɔ̃-me-də-ꞌa-ʒə ]
[ ꞌki-ã-nau̯-ꞌmoz-ne-tãn-ꞌbiɛ̃n-fɛi ̯z-mẽn-ꞌrõnt
̯̃
]
[ par-ti-ꞌrõn-tou̯-ta-ꞌsest-pə-lə-ri-ꞌna-ʒə ]
[ et-lez-ꞌdã-məs-ꞌki-ꞌʃas-tə-ꞌmãn-vi-ꞌvrõnt ]
[ sə-ꞌlu̯ɛ-au̯-ꞌte-ꞌfõn-ta-ꞌseu̯s-ꞌki-i-ꞌrõnt ]
[ et-ꞌse-ləs-ꞌfõnt-par-mal-kõn-ꞌseʎ-fu-ꞌla-ʒə ]
[ a-ꞌla-ʃəz-ꞌʒãn-zet-mau̯-ꞌvɛi ̯z-lə-fə-ꞌrõnt ]
[ ꞌku̯ar-tyi ̯t-li-ꞌbõ-ni-ꞌrõn-tãn-ꞌsest-vu̯ɛ-ꞌa-ʒə ]
V
Diex tant avons été preus par huiseuse,

Deus, fomos tão valentes no ócio,

Or verra-on qui à certes iert preus,

agora se verá quem certamente é valente,

S’irons vengier la honte dolereuse

se formos vingar a vergonha dolorosa

Dont chascuns doit estre iriés et honteus;

com que cada um deve estar irritado e envergonhado;

Car à nos tens est perdus li saint lieus

porque em nosso tempo se perdeu o santo lugar

Où Diex soffri por nous mort glorieuse;

no qual Deus sofreu por nós uma morte gloriosa;

S’or i laissons nos ennemis mortieus

se agora lá deixarmos nossos inimigos mortais

A tousjours mais iert nostre vie honteuse.

para sempre será nossa vida vergonhosa

[ ꞌdi ̯øs-ꞌtãn-ta-ꞌvõn-zə-ꞌte-ꞌpreu̯s-pa-ryi ̯-ꞌzø-zə ]
[ ꞌɔr-və-ꞌra-õn-ꞌki-a-ꞌser-tə-ꞌzi ̯ert-ꞌpreu̯s ]
[ si-ꞌrõnz-vãn-ꞌʒi ̯er-la-ꞌhõn-tə-du-le-ꞌrø-zə ]
[ ꞌdõnt-ʃas-ꞌkỹnz-ꞌdu̯ɛ-ꞌtes-tr(ə)-i-ꞌri ̯e-ze-tõn-ꞌtøs ]
[ ꞌka-ra-ꞌnos-ꞌtãn-ꞌzest-per-ꞌdyz-li-ꞌsε̃nt-ꞌli ̯øs ]
[ ꞌou̯-ꞌdi ̯ø-su-ꞌfri-pur-ꞌnuz-ꞌmɔrt-ɡlu-ri-ꞌø-zə ]
[ ꞌsɔ-ri-lɛi ̯-ꞌsõnz-no-zã-ne-ꞌmiz-mur-ꞌti ̯øs ]
[ a-tou̯z-ꞌʒou̯rz-ꞌmɛi̯-ꞌzi̯ert-ꞌnɔs-trə-ꞌvi-(ə)-hõn-ꞌtø-zə ]*

