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ANEXO I 

RESUMO DA DEMANDA DO SANTO GRAAL 

No resumo que se segue, assinalamos a matéria «tristaniana» ou do «ciclo do 

Pseudo-Robert de Boron» - o objecto central do nosso trabalho - em itálico. A matéria 

que cremos remontar ao nivel primitivo da Queste é resumida em caracteres redondos, 

com as páginas correspondentes de QV (sempre que existam) entre parênteses. As 

diferenças de pormenor entre QV e a Demanda serão ignoradas sempre que não se 

expliquem por uma intervenção da matéria tristaniana. 

Assinalamos também, entre parênteses, as passagens de TP21 que seguem a 

versão da Queste do Pseudo-Robert de Boron e as que seguem QV, mas apenas no caso 

de se tratar de cenas ou episódios que ocorrem na Demanda. Quando TP2 «segue QV», 

trata-se de interpolações muito próximas do modelo, até aos mais ínfimos detalhes de 

expressão, da versão da Vulgata que conhecemos através da edição de Albert Pauphilet: 

a inclusão de longas passagens da Queste do Pseudo Map nesta versão de TP é 

nitidamente posterior à da Queste do Pseudo-Robert2 e substitui muitos dos seus 

episódios. Quanto a TP1, assinalaremos igualmente as passagens em que esse texto 

menciona ou retoma episódios presentes na Demanda. 

1 Por uma questão de clareza e economia expositiva, optámos pelas siglas «TPI» e «TP2» para designar 
as duas versões principais (já quase completamente editadas) do Tristan en Prose, respectivamente, a 
versão do ms. 757 de Paris (V. I na classificação de E. Baumgartner) e a versão do ms. 2542 de Viena 
(que, embora represente V. III na classificação de E. Baumgartner, é, na sua maior parte, comum a V. II 
e pode representar igualmente esta versão, frequentemente designada por «vulgata tristaniana»). Para 
uma descrição mais detalhada destes textos e das suas edições, cf. «Introdução». 
2 É essa também a opinião de E. Baumgartner e M. Szkilnik. Cf. «Introduction», in TP2, T. VI, pp. 12-
15. 
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Mencionamos ainda a edição de Fanni Bogdanow da Queste Post-Vulgate (PV): 

sempre que Bogdanow transcreve o texto da Demanda portuguesa, limitamo-nos a 

referir os parágrafos entre parênteses (a numeração diverge da da edição de Irene Nunes 

a partir do § 200); quando recorre a outros manuscritos, identificamos o testemunho e os 

fólios em questão. Tivemos acesso apenas à primeira parte da edição de Bogdanow, pelo 

que não pudemos referi-la senão até ao § 393. 

Na parte Mort Artu da Demanda, sublinhamos todas as passagens ausentes da 

Mort Artu da Vulgata e assinalamos em itálico aquelas que nos parecem resultar de 

refundições tristanianas. 

Os números no início de cada parágrafo designam os capítulos resumidos da 

Demanda (edição de Irene Nunes). A divisão do texto em partes é da nossa 

responsabilidade e serve apenas para tornar mais clara a organização de uma matéria por 

vezes confusa. 

O Pentecostes do Graal 

1-7 A corte de Artur está reunida em Camalot na véspera de Pentecostes. Uma donzela 

leva Lancelot até uma abadia de religiosas para que ele arme Galaaz cavaleiro. No dia 

seguinte, depois da cerimónia, Lancelot parte com Boorz e Lionel. Galaaz fica. (QV, pp. 

1-3; TP2, T. VI, §§ 92-93 segue QV; mencionado em TPI, T. IV, p. 76; PV, §§ 1-7.) 

8 Uma inscrição na «Seeda Perigosa» anuncia que esta será cumprida no dia de 

Pentecostes. Artur quer sentar-se à mesa para comer, mas Keu lembra-lhe o costume: 

devem esperar que surja uma aventura (QV pp. 4-5; TP2, T. VI, § 93 segue QV). O rei 

Artur, rei Aventuroso, sabe que acontecerão em breve aventuras extraordinárias e 

adivinha que já não será rei por muito tempo. (Algumas semelhanças com TP2, T. VI § 

94, que é idêntico aqui a TP1,T. IV, p. 83; PV, § 8.) 
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9 Um cavaleiro irlandês, pensativo, cai de uma janela do castelo (tem uma carta na mão). 

O seu corpo, parcialmente consumido pelas chamas, é levado para fora do paço e todos 

se sentam à mesa.3 (Episódio mencionado em TP1, T. IV, p. 82; PV, § 9.) 

10 Um escudeiro anuncia a chegada ao castelo de um padrão flutuando sobre a água, 

com uma espada cravada, sobre a qual paira uma bainha. Todos se dirigem para lá. 

Estor e Perceval já tinham visto o padrão. A espada foi cravada na rocha graças a um 

encantamento de Merlim.4 (QV, p. 5; TP2, T. VI, § 95 segue QV; episódio mencionado 

e m T P l , T. IV, p. 82; PV, § 10.) 

11-12 Artur pede a Lancelot para tentar tirar a espada, que se destina ao melhor 

cavaleiro do mundo, mas ele recusa. Tristeza da assistência, sobretudo dos da linhagem 

de Ban. Galvão tenta a aventura, mas sem sucesso - Lancelot anuncia que ele será ferido 

por essa espada. (QV pp. 5-6; TP2, T. VI, § 95 segue QV; PV, §§ 11-12.) 

13-15 Os clérigos encontram novas inscrições em duas cadeiras da Távola Redonda: 

no lugar do cavaleiro irlandês está inscrito o nome de Erec; no de Dragam, o cavaleiro 

escocês morto por Tristão (a grande história de Tristão relata este episódio), está 

inscrito o nome de Elain, o Branco. Os dois jovens cavaleiros tomam os seus lugares na 

Távola Redonda; Elain, o Branco, futuro imperador de Constantinopla, foi concebido 

no único dia em que Boorz, vítima de um encantamento, quebrou o seu voto de 

castidade. Dos cento e cinquenta lugares, apenas dois estão vazios: o de Tristão e a 

«Seeda Perigosa». Artur sabe que uma aventura surgirá em breve e que a sua corte se 

tornará na «Corte Aventurosa».5 (PV, §§ 13-15) 

16-17 Galaaz surge acompanhado por um eremita e ocupa a «Seeda Perigosa» (TP2, T. 

VI, § 101 segue QV, pp. 7-9; mencionado por TP1, T. IV, p. 89). Artur lamenta o 

lugar vazio de Tristão e maldiz a beleza de Iseu que o retém. (TP2, T. VI, § 102 - mais 

desenvolvido; TP1, T. IV, pp. 89-91 igual a TP2; PV, §§ 16-17.) 

18-22 Genebra interroga um donzel sobre Galaaz. Este cumpre a aventura da espada do 

padrão. Uma donzela anuncia que Lancelot já não é o melhor cavaleiro do mundo e que 

Artur assistirá à maior maravilha jamais vista na sua corte. Galaaz distingue-se pelos seus 

feitos no torneio. (QV, pp. 9-14; TP2, T. VI, §§ 103-105 segue QV; PV, §§ 18-22.) 

3 Para J. C. Miranda, este episódio remonta à Queste primitiva (cf. A Demanda e o Ciclo, p. 249). 
4 Referência ao episódio da Suite em que Merlim prepara o encantamento da espada cravada na rocha 
(cf. § 241, p. 196). 
5 Para J. C. Miranda, a intervenção de Elain e a referência ao lugar do Cavaleiro da Irlanda remontam à 
Queste primitiva (cf. A Demanda e o Ciclo, pp. 188-189). 
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23-24 Tristão chega e presta homenagem a Galaaz. A Távola Redonda está finalmente 

completa. (Algumas diferenças de redacção em relação a TP2, T. VI, § 106, que 

apresenta o mesmo texto que TP1, T. IV, p. 91; PV, §§ 23-24.) 

25-28 A corte reunida à mesa vê surgir o Graal. Galvão jura a demanda do Graal, assim 

como todos os outros companheiros da Távola Redonda (Mencionado em TPI, T. IV, 

pp. 92-93) Artur critica o sobrinho pois sabe que nunca mais verá todos os seus 

cavaleiros reunidos. Lancelot conforta-o, lembrando-lhe a santidade da Demanda, (muito 

próximo de QV, pp. 15-17; TP2, T. VI, §§ 107-108 segue QV; PV, §§ 25-28.) 

29-31 Lamentos de senhoras e donzelas. Uma donzela6 apresenta uma espada que os 

cavaleiros de Artur devem retirar da bainha. Aquele que fizer com que a espada sangre 

matará muitos bons cavaleiros; Artur terá que o impedir de partir para a Demanda. 

Depois de vários outros cavaleiros, Galvão tenta a prova: é ele o cavaleiro maldito. 

{Evocação do episódio em que Morgana e o seu séquito se transformaram em pedra.) 

Artur proíbe-o de empreender a Demanda. (TP2, T. VI, § 114; episódio mencionado 

emTPl, T. IV, p. 82; PV, §§29-31.) 

32 Genebra lamenta-se, pois sabe que muitos cavaleiros morrerão na Demanda (muito 

próximo de QV, pp. 18-19; TP2, T. VI, § 109 segue QV). A donzela que trouxera a 

espada maravilhosa tenta de novo impedir a participação de Galvão na Demanda e 

parte, levando a espada. (PV, § 32) 

33 Artur lê a carta do cavaleiro da Irlanda, em que este confessa os seus pecados: 

praticou o incesto com a mãe e a irmã e matou-as, assim como ao pai e ao irmão. O rei 

manda guardar a carta na abadia de Santo Estiano de Camalot e construir uma rica 

sepultura com uma inscrição relatando os seus crimes.7 (PV, § 33) 

34-36 Um mensageiro de Nascião, o eremita, anuncia que os cavaleiros da Demanda não 

poderão levar consigo senhoras nem donzelas e que deverão confessar-se antes de partir 

para a sua santa missão. Diálogo entre Galaaz e Genebra, que sabe que ele é filho de 

6 Em TP2, a donzela é muito bela; na Demanda não há referências à sua beleza, mas o título do § 29 
identifíca-a com a «donzela laida», o que é provavelmente um erro, já que no corpo do texto isso não 
acontece. O copista assimilou esta donzela àquela que aparecerá mais tarde no castelo Negam, 
vituperando Galvão - assimilação que o texto não autoriza. 
7 Trata-se provavelmente de uma passagem refundida, já que no episódio de TP1 em que Tristão 
encontra este cavaleiro em lágrimas, dirigindo-se para a corte de Artur, o cavaleiro sugere apenas que o 
seu sofrimento está relacionado com a morte do pai, e não com a morte de toda a família (cf. ms. 757, T. 
II, p. 410). Acrescente-se que um crime desta dimensão, cometido por um membro da Távola Redonda 
parece mais característico do ciclo do Pseudo-Robert, onde mesmo os cavaleiros mais próximos de Artur, 
como Galvão, podem ser vis, do que do nível primitivo da Demanda. 
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Lancelot, (muito próximo de QV, pp. 19-20; TP2, T. VI, § 109 segue QV; PV, §§ 34-

36.) 

37 Os cavaleiros da linhagem de Ban (são dezanove) dormem em casa de Artur por amor 

a Galaaz. São todos excelentes e todos pertencem à Távola Redonda - a sua linhagem é a 

mais apreciada de Logres e a mais amada de Artur. O rei lamenta-se e maldiz o sobrinho, 

que provocará a dispersão dos seus melhores cavaleiros. (PV, § 37) 

38 No dia seguinte, Artur queixa-se de novo de Galvão, desta vez a Gaeriet.% Segundo a 

proposta do rei Bandemaguz, os cento e cinquenta cavaleiros da Távola Redonda 

{excepto Galvão, que já partiu) juram a Demanda sobre os Evangelhos.(QV, pp. 21-23; 

TP2, T. VI, §§ 111-112, segue QV; PV, § 38.) 

39 Lista dos cavaleiros que partiram para a Demanda.9 (TP2, T. VI, § 112 começa por 

elencar os sete nomes mencionados em QV, p. 23 e continua com uma longa lista 

parcialmente semelhante à da Demanda; TPI, T. IV, p. 93 apenas menciona a lista, sem 

referir os nomes; PV, § 39.) 

40-42 Lancelot despede-se da rainha, que chora a sua partida. Alegria dos cavaleiros que 

partem; tristeza dos que ficam. (QV, pp. 24-25; TP2, T. VI, § 113 segue QV; PV, §§ 

40-42.) 

No castelo Negam 

43-44 Os cavaleiros são muito bem recebidos no Castelo Negam10 (QV, pp. 25-26; TP2, 

T. VI, § 115 segue QV), onde a Donzela Laida (a que havia repreendido Erec e ferido 

Lancelot11) vitupera contra Galvão (que matou Lamorat e seu irmão Brian de 

Monjaspe), dizendo que ele matará dezoito companheiros da Demanda. Anuncia o 

homicídio do rei Bandemaguz e do seu sobrinho Patrides, de Erec e de Jvain, todos 

8 Em QV, Artur critica Galvão directamente, mas na Demanda este já partiu, pois Artur impediu-o de 
participar na Demanda por causa da aventura da Espada que Sangra. Segundo J. C. Miranda, é QV que 
contém a versão primitiva. Cf. A Demanda e o Ciclo, p. 250, n. 7. 
9 Ao que parece, esta lista acrescenta a um elenco primitivo (provavelmente mais longo do que a lista de 
sete cavaleiros citados por QV) alguns cavaleiros oriundos da matéria tristaniana ou de outras tradições, 
ou ainda nomes inventados para o efeito. 
10 «Chastel Vagan / Vagon» em QV e TP2. 
11 Note-se que o narrador não identifica, aqui, a «donzela laida» com aquela que trouxera a espada 
maravilhosa à corte de Artur, mas com a protagonista de acontecimentos mais remotos, anteriores à 
Demanda do Graal, o que confirma a nossa ideia de que esta donzela e a donzela da Espada que Sangra 
são distintas. A referência à donzela que doestara Erec é uma alusão explícita a uma passagem da Folie 
(cf. Folie, p. 134), ao contrário da agressão a Lancelot, que não se encontra em nenhum texto do ciclo. 
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vítimas de um só cavaleiro. Galvão e Mordret nasceram para fazer o Mal. (PV, §§ 43-

44) 

45 Durante a refeição, surge um cavaleiro desesperado que pede a Galaaz para lhe cortar 

a cabeça, pois o seu maior inimigo vem em sua perseguição e ele prefere morrer às mãos 

do melhor cavaleiro do mundo. Face à recusa de Galaaz de o matar, o cavaleiro ameaça-

o, mas ele não cede. O cavaleiro louva a sua coragem e suicida-se. O cadáver é levado 

para fora do paço. Os companheiros da Távola Redonda pedem ao senhor do castelo que 

mande gravar no túmulo do cavaleiro o seu nome e as circunstâncias da sua morte.12 

(PV, § 45) 

46 No dia seguinte, os cavaleiros deixam o castelo e separam-se. (QV, p. 26; TP2, T. 

VI, § 115 segue QV;PV, §46.) 

Galaaz e as aventuras do escudo e do túmulo 

47-55 Galaaz chega a uma abadia onde encontra o rei Bandemaguz e Ivain, o Bastardo. 

Um monge mostra-lhes um escudo maravilhoso. Ivain não quer tentar a aventura, mas 

Bandemaguz toma-o e parte, acompanhado por um escudeiro, enquanto os seus 

companheiros ficam na abadia. Um cavaleiro branco fere o rei e diz-lhe que o escudo se 

destina a Galaaz, o melhor cavaleiro do mundo. Este parte, armado com o escudo e 

acompanhado do escudeiro, em busca do cavaleiro branco que lhes narra a história do 

escudo marcado com o sangue de Josefes. (QV, pp. 26-35; TP2, T. VI, §§ 116-121 

segue QV;PV, §§47-55.) 

56-62 Galaaz e o escudeiro regressam à abadia, onde há outra aventura maravilhosa: um 

túmulo paralisa todos os pecadores que dele se aproximam. Galaaz levanta a campa e 

expulsa um demónio. O cavaleiro morto representa os Infiéis insensíveis à mensagem de 

Cristo, enquanto Galaaz significa o próprio Cristo. (QV, pp. 35-39; TP2, T. VI, §§ 121-

122 segue QV) Robert de Boron não ousou traduzir em francês todos os segredos do 

Graal contidos no Livro em latim. Na terceira parte do seu Livro, ele conta as 

aventuras da Demanda e a viagem do Graal para Sarraz, mas não revela todos os seus 

segredos. O Livro em latim revela todas as maravilhas do Santo Graal. (PV, §§ 56-62) 
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Melias 

63-64 No dia seguinte, Galaaz arma cavaleiro o seu jovem companheiro, um filho de rei 

chamado Melias. Partem de novo juntos e cavalgam até uma encruzilhada onde 

encontram uma cruz com uma inscrição que avisa os passantes de que o caminho da 

esquerda é mais perigoso do que o da direita.13 Melias quer seguir o caminho mais 

difícil, que Galaaz lhe cede contra a sua vontade. O jovem cavaleiro atravessa uma 

floresta e vê, entre dois tendilhões, um velho adormecido numa rica cadeira, com uma 

coroa na cabeça.14 Melias furta a coroa e foge. (QV, pp. 40-41; TP2, T. VI, § 123-124 

segue QV; PV, §§ 63-64.) 

65-66 Melias encontra uma bela donzela15 que chora o seu amigo gravemente ferido e 

oferece-se para a acompanhar, embora o outro cavaleiro ainda não esteja morto. Partem 

juntos deixando o amigo da donzela, que reúne as forças que lhe restam para atacar 

Melias. Este derruba o cavaleiro, que porém ainda consegue, antes de morrer, cortar a 

cabeça da amiga infiel. (PV, §§ 65-66) 

67-69 Galaaz, avisado por uma donzela montada num palafrém negro, encontra o corpo 

da donzela, assim como Melias e o outro cavaleiro gravemente feridos. (QV, p. 42; TP2, 

T. VI, § 124 segue QV) Galaaz reconhece Amador de Belrepaire, um cavaleiro da 

Távola Redonda que tinha jurado a Demanda do Graal. Este confessa-se e morre;16 

Ivain, o Bastardo chega entretanto e chora a morte de Amador. Surgem dois cavaleiros 

que querem atacar Melias para recuperar a coroa, mas Galaaz fere um deles, que foge 

12 Segundo J. C. Miranda, este episódio remonta à Queste primitiva (cf. A Demanda e o Ciclo, pp. 136-
137 e Galaaz, pp. 33-35). 
13 A incoerência do texto de QV (p. 41) deverá ser corrigida - é sem dúvida a Demanda que apresenta a 
melhor lição (cf. J. C. Miranda, A Demanda e o Ciclo, p. 135). 
14 Em QV, a coroa está pousada directamente sobre a cadeira; segundo J. C. Miranda, é a versão da 
Demanda a mais próxima do original (cf. A Demanda e o Ciclo, pp. 131-134). 
1 5 Segundo J. C. Miranda, esta cena, ausente de QV, remonta à Queste primitiva (cf. A Demanda e o 
Ciclo, pp. 131-136 e Galaaz, pp. 35-36). 
16 As semelhanças flagrantes entre a morte de Amador e a de Ivain, o Bastardo (presente em QV) 
corroboram a ideia de que toda a sequência narrativa em que Amador e a sua amiga contracenam com 
Melias remonta ao nível primitivo da Demanda. Notem-se as semelhanças literais:  
Morte de Amador (§ 68) 
...levade-me a algãa abadia u possa haver meus 
direitos da Santa Egreja... 

... mas assi me aveeo, por meus pecados, que 
som morto... 
... estendeu-se el com a coita da morte... 
... saí-lhe a alma do corpo...  

Morte de Ivain, o Bastardo (§ 156) 
...Eu vos rogo...que vós me levedes a algûa 
abadia preto daqui u possa receber direituras da 
Santa Egreja... 
... Mas assi me aveeo per meu pecado que vós me 
matastes... 
... estendeu-se Ivam com a coita que sentiu, e 
logo se lhe partiu a alma do corpo.  
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com o companheiro e com a coroa. Galaaz assegura-se de que os ferimentos de Melias 

poderão sarar, e Ivain, de que o corpo de Amador será enterrado (o seu nome será 

gravado no túmulo). (PV, §§ 67-69) 

Dalides 

70-81 Galaaz e Ivain, o Bastardo pernoitam no castelo do pai de Dalides, um cavaleiro 

de grande renome que acaba de ganhar o prémio de um torneio e que traz consigo 

Dondinax, o Selvagem, prisioneiro: este dissera-lhe que conhecia um cavaleiro que 

derrubaria facilmente quatro cavaleiros tão bons como ele e Dalides só o deixará partir 

quando ele lho apresentar. Dondinax apresenta Galaaz a Dalides, que liberta o 

prisioneiro e que, no dia seguinte, segue Galaaz e o desafia; Galaaz derruba-o e parte. 

Envergonhado com tão fulgurante derrota, Dalides suicida-se. O seu pai, vendo-o morto, 

suicida-se também. Galvão aparece e decide vingar Dalides; uma testemunha descreve as 

armas do responsável pela catástrofe e Galvão parte à sua procura.17 (PV, §§ 70-81) 

Em busca da Besta Ladrador, do Cervo Branco e de Tristão 

82-86 Galaaz, Ivain, o Bastardo e Dondinax chegam a uma encruzilhada onde avistam 

a Besta Ladrador e depois um cervo branco e quatro leões. Decidem separar-se: Ivain 

perseguirá a Besta, Galaaz, o Cervo Branco, e Dondinax, Tristão, que acabam de ver 

passar, transportando um cavaleiro ferido na garupa do cavalo. (PV, §§ 82-86: ms. 

112, IV, ff. 85a-85c) 

Combates e vinganças: Galaaz, Galvão, Boorz e Keu 

87-93 Galaaz é desafiado por Galvão, que reconhece o seu escudo (mas não sabe que 

este lhe pertence) e quer vingar a morte de Dalides. Galaaz derruba-o e parte, enquanto 

Galvão fica caído no local do combate, onde Boorz o encontra. Este decide vingar 

Galvão e, reconhecendo o escudo do cavaleiro que o feriu (que ele não sabe que 

pertence a Galaaz), desafia-o, mas Galaaz derruba-o e parte em perseguição do cervo. 

Boorz quer continuar o combate e Galaaz corta-lhe o escudo e o cavalo ao meio de um 

só golpe, mas está pronto a deixá-lo partir em paz. Surpreendido com este feito 

17 Segundo J. C. Miranda, este episódio remonta à Queste primitiva (cf. A Demanda e o ciclo, pp. 137-
138 e Galaaz, pp. 36-38). 
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extraordinário, Boorz quer saber o nome do adversário. Os dois primos saúdam-se 

alegremente. (PV, §§ 87-93: ms. 112, IV, ff. 85c-86c) 

94-96 Um cavaleiro em fuga pede ajuda a Galaaz e a Boorz contra Keu que quer matá-

lo, mas eles recusam-se a atacar um companheiro da Távola Redonda e Keu mata o 

fugitivo, mas arrepende-se ao reconhecer Boorz (Galaaz mantém o anonimato). Keu 

explica que o cavaleiro que acaba de matar quase cortou a cabeça de Lucan e 

surpreende-se com o extraordinário golpe que cortou em dois o cavalo e o escudo de 

Boorz. Quando fala nisso a Galvão, este deduz que o autor desta maravilha é 

seguramente um dos melhores cavaleiros do mundo - Galaaz, Lancelot ou Tristão. Keu 

leva-o até uma abadia onde cuidarão dele durante dois meses. (PV, §§ 94-96: ms. 112, 

IV, ff. 86c-87b) 

A Besta Ladrador 

97-102 Ivain, o Bastardo, recebido por um eremita, diz-lhe que anda em busca da 

Besta Ladrador. O eremita conta-lhe que, tendo um dos seus filhos ferido a Besta num 

lago, um homem negro com olhos vermelhos saído da água matou-o, a ele e aos seus 

quatro irmãos. O eremita adverte Ivain sobre o perigo que representa esta besta do 

Diabo, mas Ivain prossegue a sua demanda: alguns pastores indicam-lhe o local onde o 

monstro costuma matar a sede. Aí, ele encontra um cavaleiro que persegue a Besta há 

muito tempo e que o derruba. Aparecem então a Besta e Girflet que a persegue: o 

Cavaleiro da Besta derruba-o também. Ivain e Girflet ficam num convento de religiosas 

para cuidar dos seus ferimentos. (PV, §§ 97-102: ms. 112, IV, ff. 87c-89a) 

Dondinax, Tristão e Asgar, o Triste 

103-106 Dondinax ataca Tristão (que levava Asgar ferido) pois não sabe de quem se 

trata. Tristão derruba-o, mas quando o reconhece pede-lhe perdão, tal como a Asgar, 

que acaba de revelar a sua identidade. Tristão parte lamentando-se pois quase matou 

dois ca\>aleiros da Távola Redonda. Asgar diz a Dondinax que Tristão, que não o 

reconhecera, o derrubara para o levar perante uma donzela que o amava (mas cujo 

amor não era correspondido). Dondinax assegura-se de que os ferimentos de Asgar 

serão tratados. (PV, §§ 103-106: ms. 112, IV, ff. 89a-90a) 
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Galaaz e Boorz no castelo do rei Brutos 

107-120 Galaaz e Boorz cavalgam juntos. Ao fim do dia, chegam ao Castel Brut, cujo 

senhor, chamado Brutos em memória do fundador do castelo, tem uma bela filha que se 

apaixona por Galaaz. A donzela está desesperada pois não sabe como seduzir o jovem 

cavaleiro sem se desonrar e confessa-o à ama, que a repreende pelos seus loucos 

pensamentos. Mas a donzela não consegue dominar o desejo e, durante a noite, penetra 

no leito de Galaaz adormecido. Ao sentir a estamenha que o cobre, compreende que ele 

é um cavaleiro penitente que não cederá aos seus encantos. Galaaz desperta e resiste às 

suas investidas mas a donzela, empunhando a espada do cavaleiro, ameaça matar-se. 

Galaaz quer impedi-la de o fazer e promete entregar-se, mas é demasiado tarde: a 

donzela suicida-se. Brutos, convencido da culpabilidade dos hóspedes, persegue-os, mas 

Galaaz e Boorz defendem-se com uma tal coragem que o rei propõe um duelo judicial. 

Boorz, vencedor do duelo, explica o que se passou e o rei compreende que os dois 

cavaleiros estão inocentes.18 (PV, §§ 107-120, ms. 112, IV, ff. 90a-93b) 

A Besta Ladrador 

121-128 No dia seguinte, Galaaz e Boorz vêem sair de um vale a Besta Ladrador, que 

foge a uma velocidade indescritível. O cavaleiro que derrubara Ivain, o Bastardo e 

Girflet diz-lhes que a caça da Besta não lhes diz respeito, mas os dois companheiros 

continuam a perseguição, até que encontram um velho cavaleiro que os acolhe (PV, §§ 

121-123: Ms. 112, IV, ff. 93b-94a). O velho senhor conta-lhes que, enquanto jovem, 

frequentava a corte de Artur (o rei chamou-lhe «Esclabor o desconhecido» quando 

soube que ele era pagão), e casara com uma bela pagã, filha de um gigante, que lhe 

dera doze filhos, todos excelentes cavaleiros. Um dia em que perseguia a Besta 

Ladrador com onze dos seus filhos, um deles feriu o monstro na coxa. A Besta soltou 

um grito horrendo e todos desmaiaram. Quando Esclabor recuperou os sentidos, os 

seus onze filhos estavam mortos. Palamedes, o único que não partira para a caça, 

jurou então que perseguiria a Besta até à morte. Segundo seu pai, se fosse cristão, seria 

ele o melhor cavaleiro da Grã-Bretanha. Quanto a Esclabor, convertera-se graças a 

18 Segundo J. C. Miranda, este episódio pertencia à Oueste primitiva: a sua importância para a 
construção da personagem de Galaaz é, com efeito, evidente e o episódio de QV em que doze donzelas 
se suicidam porque Boorz não quer ceder aos encantos da sua senhora (pp. 180-181) parece inspirar-se 
neste. Cf. A Demanda e o Ciclo, pp. 139-143 e também Galaaz, pp. 38-39 (onde Miranda sublinha a 
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um sinal divino: encontrava-se na floresta com cinco companheiros, quando um 

relâmpago os matou a todos, poupando-o mais uma vez. Galaaz e Boorz, embora 

impressionados, estão decididos a continuar em demanda do monstro. (PV, §§ 123-

128) 

Crimes de Galvão19 

129-134 Galvão e Ivain de CeneP0 chegam a um castelo à porta do qual vêem uma 

inscrição dizendo que Lamorat, morto à traição por Galvão, aí está enterrado e uma 

outra afirmando que todos os cavaleiros da linhagem de Artur que aí penetrarem serão 

mortos. Galvão recua, mas Ivain avança e, interrogado, responde que pertence à 

linhagem do rei Artur. Atacado por dez cavaleiros, é feito prisioneiro, levado até à 

capela onde jaz Lamorat e lançado numa cova onde é queimado vivo. Mais tarde, 

Galvão será acusado de ter querido abandonar Ivain à sua sorte e (depois da morte de 

Perceval) Artur destruirá o castelo. (PV, §§ 129-134: ms. 112, IV, ff 94a-95a) 

135-140 Galvão continua o seu caminho e encontra uma donzela que lhe pede notícias 

do irmão, Ivain de Cenel: Galvão indica-lhe o castelo onde o deixou e apresenta-se. 

Tendo tomado conhecimento das circunstâncias da morte de Ivain, a donzela parte em 

busca do traidor. Quando encontra Patrides (sobrinho do rei Bandemaguz), pede-lhe que 

vingue Ivain mas não lhe revela a identidade de Galvão. Este vence o combate com 

Patrides e mata-o apesar de saber que se trata de um cavaleiro da Távola Redonda. A 

donzela promete denunciar Galvão na corte de Artur. (PV, §§ 135-140: ms. ms. 112, 

IV, ff 95b-96c) 

Galvão e Bandemaguz 

141 Galvão encontra Estor. Ambos se queixam de não encontrar aventuras há muito 

tempo e seguem caminho juntos. (QV, pp. 147-148; PV, § 141: ms. 112, IV, ff. 96c-

96d.) 

diferença entre o Galaaz friamente ascético da Vulgata e a personagem mais humana da Demanda, que 
parece ser mais fiel à Queste primitiva). 
19 A equência que aqui se inicia remonta certamente ao nível primitivo, embora tenha sido 
profundamente refundida; a impossibilidade de distinguir, neste breve resumo, o que pertence a cada um 
dos níveis de redacção levou-nos a utilizar o itálico para toda a passagem. Para uma análise do episódio 
e das suas implicações na economia do romance, cf. IV, 4.2. 
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142-144 Encontram Elain, o Branco ferido -foi o Cavaleiro da Besta que o atacou. 

Estor parte em busca dele e encontra uma donzela que se lamenta pois o Cavaleiro da 

Besta matou-lhe o irmão. Estor desafia-o, mas é derrubado e parte ferido. (PV, §§ 

142-144: ms. 112, IV, ff 96d-97c) 

145-147 Galvão e Elain encontram a irmã de Ivain de Cenel com o rei Bandemaguz. A 

donzela informara o rei sobre as armas do assassino de Ivain e de Patrides (seu 

sobrinho), mas não sobre a sua identidade, pois queria a morte de Galvão. Bandemaguz 

desafia-o e os dois lutam até à chegada de Estor, que os interrompe ao aperceber-se da 

grande proeza de ambos. Ao reconhecer o rei Bandemaguz, Galvão dá-se por vencido e 

explica ao rei que matou Patrides por «desconhocença», mas a irmã de Ivain acusa 

Galvão de ter abandonado o irmão e de ter matado conscientemente Patrides, e jura 

vingança.2l(FV, §§ 145-147) 

Sonhos e visões de Galvão, Estor e Elain, o Branco e morte de Ivain, o Bastardo 

148-150 Galvão, Estor e Elain seguem juntos. Estor relata o seu combate contra o 

Cavaleiro da Besta e diz que só Galaaz,22 Tristão, Lancelot e Boorz são melhores 

cavaleiros do que ele. Entram numa velha capela deserta com a intenção de aí pernoitar. 

(QV, p. 148) A ábside está fechada e em frente do altar há um belo e rico túmulo. 

Galvão e Estor adormecem e só Elain assiste a uma aventura maravilhosa. A capela 

estremece e enche-se de luz e bom odor. Elain ouve um trovão e vozes que cantam loas 

a Deus, e vê quatro anjos descer sobre o túmulo e levantar a pedra que o cobria. Um 

homem vestido de bispo desce sobre o altar sentado numa rica cadeira e segurando uma 

hóstia. Então, uma mulher muito velha, coberta apenas pelos seus cabelos brancos, sai da 

campa, ajoelha-se frente ao altar e toma a hóstia, regressando ao túmulo, que volta a 

fechar-se. Elain, cujos ferimentos sararam milagrosamente, desperta os companheiros e 

fala-lhes da sua visão. Estor, também ele, está curado. Galvão comenta o facto de só 

20 Um Ivain de Lonoel figura na lista dos adversários derrubados por Claudim, que guarda uma ponte 
em TPI (cf. T. IV, § 317, p. 299), mas não aparece mais em TP1 nem em TP2. Porém, esta personagem 
remonta ao LP não cíclico (cf. J. C. Miranda, A Demanda e o Ciclo, p. 136). 
21 O combate entre Galvão e Bandemaguz, ainda que profundamente refundido, remonta seguramente à 
matéria primitiva (cf. IV, 4.1). 
22 «Galvão» na Demanda portuguesa (e na edição de Irene Freire Nunes); «Galaaz» na Demanda 
espanhola: trata-se evidentemente de um erro do copista do texto português. 
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Elain ter beneficiado da visão: não está em pecado mortal como ele próprio e Estor.23 

(PV, §§ 148-150) 

151-155 No dia seguinte, tendo chegado a uma encruzilhada, os três cavaleiros separam-

se, mas Galvão e Estor encontram-se de novo pouco depois. O infanção que os acolhe à 

noite diz-lhes que perto dali, na Capela Perigosa, costumam surgir aventuras 

maravilhosas. No dia seguinte, encontram uma donzela que os informa de que Gaeriet 

foi vencido por um cavaleiro em frente do Castelo do Gigante: quase derrotado por três 

vezes, o adversário voltara de novo, com as feridas curadas, para recomeçar o 

combate. Galvão parte desesperado em busca do irmão, mas os seus passos levam os 

dois companheiros até à Capela Perigosa, onde têm sonhos alegóricos. Um escudeiro 

diz-lhes que um sábio eremita, Nascião, poderá explicá-los. (QV, pp. 149-152; §§ 152-

280 - ausente de DE; PV, §§151-155.) 

156 Um cavaleiro desafia os dois companheiros e Galvão fere-o de morte. O cavaleiro 

vencido pede que o levem até uma abadia para morrer (ao que Galvão acede), confessa-

se, comunga e revela a sua identidade: trata-se de Ivain, o Bastardo, o que enche Galvão 

de angústia. Os monges sepultam o corpo numa campa onde gravam os nomes do morto 

e de quem o matou. (QV, pp. 152-154; PV, § 156.) 

157-162 Nascião explica a Galvão e Estor o significado dos sonhos e da visão, revelando 

os nomes dos três eleitos do Graal, mostrando-lhes que os cavaleiros da Távola Redonda 

devem purificar-se dos seus pecados e que Lancelot escolherá o caminho da humildade, 

ao contrário de Estor. Os dois cavaleiros não poderão ver o Graal devido aos seus 

pecados e andaram muito tempo sem viver aventuras pois estas são sinais das coisas 

celestiais, reservadas aos eleitos. Estor e Galvão partem sem se confessar. (QV, pp. 154-

162; 157-162.) 

23 Esta visão da velha senhora que se alimenta da hóstia não apresenta nenhum traço característico da 
matéria tristaniana. Como demonstra J. C. Miranda em A Demanda e o Ciclo, pp. 186-187 e pp. 189-
191, a cena remonta à Oueste primitiva e a incoerência entre o comentário de Galvão e o facto de Estor 
ser milagrosamente curado das suas feridas é um indício de que foi refundida. Acrescentemos que a cura 
de Estor, embora incongruente relativamente à matéria da Queste primitiva, está de acordo com a 
tendência do nível tristaniano para reabilitar a personagem. No artigo «Elain, o Branco, e o devir da 
linhagem santa» {in L. Curado Neves, M. Madureira e T. Amado (org.), Matéria de Bretanha em 
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Aventuras de Boorz (Boorz e Lionel) 

163-164 Galaaz e Boorz deixam Esclabor e encontram o Cavaleiro da Besta Ladrador, 

que derruba Boorz. Galaaz persegue-o para vingar o companheiro. (PV, §§ 163-164) 

165-168 Boorz segue Galaaz, mas não consegue alcançá-lo. Um velho eremita diz-lhe 

que os que buscam o Graal devem ter uma alma pura de pecados; Boorz decide 

confessar-se antes de retomar a Demanda. Dorme no eremitério e jura que se alimentará 

apenas de pão e água. (QV, pp. 162-167 (mais desenvolvido) - algumas diferenças 

importantes, mas sem relação com a matéria tristaniana; TP2, T. VIII, §§ 100-103 segue 

QV; PV, §§ 165-168.) 

168-169 Boorz parte em busca de Galaaz. Chegado a uma encruzilhada, vê, de um lado, 

Lionel maltratado por dois cavaleiros; do outro, uma donzela levada à força por outro 

cavaleiro. Boorz hesita, implora o socorro divino e opta por ir em socorro da donzela. 

(QV, pp. 175-176; TP2, T. VIII, §§ 110-111 segue QV) Boorz desafia o cavaleiro, 

mas este reconhece-se vencido ao saber o seu nome e diz-lhe que ama a donzela e quer 

casar com ela. Face à insistência de Boorz, a donzela aceita: da sua união nascerá 

Licanor o Grande, o bom cavaleiro que matou Meraugis de Porlesgues depois da morte 

do rei Marc, como esta história contará.24 (PV, §§ 168-169) 

170 Boorz regressa em busca de Lionel mas não o encontra. (QV, p. 177; TP2, T. VIII, 

§ 113, segue QV; PV, § 170: ms. Archivio di Stato di Bologna (fragm. 1), f. Ia.) 

171-175 Nesse mesmo dia, Lionel havia penetrado numa tenda onde uma senhora o 

recebera cortesmente. O marido, apercebendo-se, ao regressar da floresta, de que ela não 

estava só, matara-a e atacara Lionel, ajudado pelo pai. Lionel, depois de derrubar o pai e 

de ferir o filho de morte, (PV, §§ 171-173: ms. Archivio di Stato di Bologna (fragm. 1), 

ff", lb-ld) fora capturado pelos dois irmãos deste, que o levavam prisioneiro quando 

Boorz os avistara. Logo depois, os dois irmãos haviam caído, fulminados: Deus, 

escutando as preces de Boorz, salvara Lionel matando os seus verdugos. Este partira, 

Portugal, Lisboa, Colibri, 2002, pp. 215-226), J. C. Miranda reitera o seu ponto de vista, com novos 
argumentos. 
24 Se a referência a Meraugis pertence sem dúvida ao nível tristaniano, a rápida resolução do conflito 
remonta provavelmente à mesma matéria, já que, transformando o potencial violador num inofensivo 
pretendente, torna inútil o sacrifício de Lionel. Em QV (pp. 176-177), pelo contrário, onde ficamos a 
saber que o cavaleiro tinha realmente a intenção de desflorar a donzela e que esta afronta levaria à 
guerra, a intervenção de Boorz revela-se de extrema importância, e portanto a sua decisão (de ajudar a 
donzela e não o irmão) é plenamente justificada. Quanto às outras diferenças entre as duas versões do 
episódio e à sua integração na tradição cíclica, veja-se J. C. Miranda, A Demanda e o Ciclo, pp. 167-
185. 
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ferido e maldizendo o irmão por não ter acorrido quando ele pedira ajuda. Tendo tratado 

dos seus ferimentos numa abadia, confessara-se a um monge que lhe explicara que ele 

devia ao irmão a intervenção divina que o salvara. Lionel, porém, não quis perdoar-lhe25 

(PV,§§ 173-175) 

176-179 Quando vê chegar Boorz, Lionel derruba-o, mas o irmão não se defende; surge 

um eremita que se interpõe entre eles, mas Lionel mata-o. Depois, Calogrenant luta com 

ele para defender Boorz. Vendo-se em perigo de morte, pede a ajuda deste, que não 

intervém para não matar o irmão. Lionel mata Calogrenant, embora sabendo que se trata 

de um cavaleiro da Távola Redonda. (QV, pp. 188-192; TP2, T. VIII, §§ 122-125, 

segue QV; PV, §§ 176-179) Então um milagre produz-se: o sangue que sai da ferida 

de Calogrenant é tão branco como leite e alguns meses depois, na terra onde o jorrara, 

nascem flores («calogres» que têm a virtude de estancar o sangue. A ermida em frente 

da qual se desenrolara o combate chama-se, ainda hoje, «Ermida de Calogrenant». 

(PV, § 179: ms. Archivio di Stato di Bologna (fragm. 1), f. 2a) 

180-181 Lionel prepara-se para matar Boorz e este acaba por erguer a espada para se 

defender, mas uma voz impede-o de matar o irmão e um raio cai entre os dois, deixando-

os desmaiados. Quando Boorz recupera os sentidos, agradece a Deus e ouve uma voz 

ordenando-lhe que parta para o mar, onde Perceval o espera. Lionel arrepende-se do seu 

pecado e lamenta a sua desventura e Boorz parte. Instala-se numa abadia perto do mar 

para passar a noite, mas uma voz diz-lhe que parta de novo e ele deixa a abadia em 

segredo. (QV, pp. 192-194; TP2, T. VIII, §§ 126-127, segue QV; PV, §§ 180-181: ms. 

Archivio di Stato di Bologna (fragm. 1), ff. 2a-2c.) 

Perceval e o eremita 

182-185 Perceval cavalga durante muito tempo em busca de aventuras, de Lancelot, de 

Estor, de Tristão e Agloval. Faz penitência e confessa-se frequentemente, mas é tão belo 

e tão alegre que parece um cavaleiro amigo dos prazeres terrenos. Um dia, ao penetrar 

na capela de um eremitério, (PV, §§ 182-183: ms. Archivio di Stato di Bologna (fragm. 

1), 2c-2d) salva miraculosamente um velho eremita do Inferno, impedindo-o de se 

25 Este episódio, que lembra a passagem da donzela da tenda de Chrétien de Troyes, vítima inocente do 
ciúme do amigo (cf. Le Conte du Graal, w . 3844-3915, pp. 112-114) e também algumas sequências 
narrativas de LP (cf. T. VIII, LXIa, pp. 246-247; T. II, LXIX, pp. 414-419; T. IV, LXXI, pp. 50-52) e 
que explica a situação em que se encontrava Lionel quando Boorz o avistara, pertence provavelmente à 
matéria da Queste primitiva (cf. I.C. Miranda, A Demanda e o Ciclo, p. 254). 
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suicidar. O eremita pede a Perceval que o abençoe, pois sabe que ele é um dos cavaleiros 

eleitos que contemplarão o Santo Graal. (PV, §§ 183-185) 

186-189 O eremita narra a sua história: antigo companheiro de Uterpendragon e depois 

de Artur no início do seu reinado, deixara o mundo para fazer penitência por um pecado 

que havia cometido. O seu irmão, que o acompanhara na vida eremítica durante vinte e 

nove anos, morrera dois anos antes, e algum tempo depois um outro cavaleiro tinha-se 

juntado a ele para expiar o assassínio de dois dos seus filhos. Tinha ficado treze meses no 

eremitério, até morrer, mas o seu arrependimento não parecia sincero. Três dias depois, a 

sua alma voltara para dar ao velho eremita notícias do irmão: este teria ainda de passar 

três anos no Purgatório, enquanto o cavaleiro que acabava de morrer fora imediatamente 

transportado para o Paraíso. Revoltado contra Deus, vendo que a longa penitência do 

irmão não servira para nada, o eremita decidira matar-se, mas a chegada de Perceval 

afastara o demónio que o tentava (pois a visão era falsa) e salvara-o. (PV, §§ 186-189) 

190-192 Perceval passa a noite no eremitério. No dia seguinte, depois da missa, cai sobre 

o altar uma carta que anuncia que Perceval e onze outros cavaleiros serão alimentados 

pelo Santo Graal no castelo do rei Pescador, e que ele acompanhará o Santo Vaso com 

Boorz e Galaaz até uma terra longínqua onde morrerá ao serviço de Deus. Quanto aos 

companheiros da Távola Redonda, só se reunirão todos novamente no dia do Juízo Final, 

pois muitos deles já morreram. Perceval quer saber notícias de Agloval e o eremita 

responde-lhe que já não o verá com vida: aquele que matou mais companheiros de 

Perceval matará também o seu irmão. Perceval parte.26 (PV, §§ 190-192) 

Perceval e a Besta Ladrador 

193-197 Perceval avista a Besta num vale e persegue-a mas não consegue alcançá-la. 

Encontra o cavaleiro pagão, apresenta-se e diz-lhe que abandonou temporariamente a 

Demanda do Graal para perseguir o monstro que seu pai, Pelinor, nunca conseguira 

apanhar. O cavaleiro quer impedi-lo de participar na sua caça: desqfia-o e derruba-o, 

mas deixa-lhe o seu cavalo. Perceval encontra Gaeriet que acaba, também ele, de ser 

26 Estes dois episódios, ausentes de QV, não parecem um acrescento tristaniano e estão de acordo com a 
parte final de LP, que sublinha a perfeição de Perceval. A eliminação operada pelo Pseudo-Map obedece 
à estratégia de elevar Galaaz a um grau de santidade infinitamente superior ao de todas as outras 
personagens. A eliminação das cenas em que Perceval recebe uma outra carta do céu e em que apaga o 
fogo que queima a coxa de Lancelot radicam na mesma vontade de reduzir a sua importância, tanto mais 
que este cavaleiro demasiado sensível aos encantos femininos não seria certamente muito caro ao 
ascético autor de QV. Cf. J. C. Miranda, Galaaz, pp. 128-131. 
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derrubado pelo Cavaleiro da Besta e que o conduz até casa de um amigo, onde 

Perceval fica para tratar as feridas, enquanto Gaeriet parte em busca do cavaleiro da 

Besta. (PV, §§ 193-197) 

Perceval e Lancelot (virgindade e luxúria) 

198-200 Curado, Perceval parte de novo à aventura. Encontra Lancelot adormecido sob 

um carvalho, acompanhado por uma donzela que não sabe o seu nome mas assistiu aos 

seus feitos e espera que ele desperte. Lancelot, adormecido, chora e suspira. (PV, §§ 

198-19927) 

201 Primeiro sonho de Lancelot: de um rio cheio de vermes e serpentes saem sete 

homens coroados, um oitavo homem magro e pobre e, em último lugar, um homem mais 

belo do que todos os outros. Anjos descidos do céu coroam-no e todos os homens 

coroados sobem ao céu com os anjos. Quanto ao homem pobre e magro, lamenta-se por 

ter sido abandonado pela sua linhagem e pede aos companheiros que intercedam junto de 

Deus por ele, mas os outros respondem-lhe que ele merece ser castigado. (Poucas 

semelhanças com QV, pp. 130-131; TP2, T. VIII, § 83 segue QV; PV, § 200.) 

202 Lancelot sonha: vê Morgana, muito feia, vestida com uma pele de lobo e maltratada 

por uma companhia de diabos. A irmã de Artur entrega Lancelot aos diabos (dizendo 

que ele lhes pertence) e os diabos levam-no até um vale profundo e escuro onde se 

ouvem gemidos e em seguida até um buraco fétido onde ele vê Genebra, nua, ardendo 

numa cadeira em chamas e com a cabeça coroada de espinhos. (PV, § 201) A rainha 

lamenta-se e diz a Lancelot que foi o seu amor por ele que a condenou às penas do 

Inferno. Depois, o cavaleiro entra num vergel onde todos são belos e felizes e usam 

coroas de ouro. Vê um velho casal coroado - é seu pai, Ban de Benoic, e sua mãe, Elaine 

- que o previne de que, se não deixar o pecado, Lancelot sofrerá as penas do Inferno e 

cobrirá toda a sua linhagem de vergonha. (PV, § 201: ms. 112, IV, f. 97d; ms. 116, ff. 

97d-98a.) 

203-209 Lancelot desperta, vê Perceval e diz-lhe que quer saber o significado do sonho. 

Ao cair da noite, chegam juntos à ermida da Oliveira Vermelha, onde vive um dos mais 

sábios eremitas da Grã-Bretanha. Os dois cavaleiros pernoitam na ermida e os três 

homens, silenciosos e pensativos, deitam-se sem comer e sem beber. Lancelot sonha de 
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novo: vê Ivain, o Bastardo nu, horrível e rodeado de chamas e uma mulher coroada 

chorando: é Catanance, rainha da Irlanda e mulher do rei Carados do Pequeno Braço. 

Depois dela vem Iseu, coroada e pensativa, e finalmente um cavaleiro que geme -

Tristão. Iseu anuncia a Lancelot que também ele sofrerá o fogo do inferno se não deixar 

o seu amor por Genebra e toca-lhe na coxa com um dedo em fogo: Lancelot grita de dor 

e desperta Perceval, que tem uma carta nas mãos. O jovem cavaleiro acalma 

milagrosamente a dor de Lancelot pondo-lhe a mão sobre a perna. No dia seguinte, a 

perna de Lancelot está negra e fétida. Perceval dá a carta ao eremita para que ele a leia: 

Lancelot é ameaçado com as penas do inferno, a menos que abandone o seu pecado de 

luxúria. Perceval é elogiado pela sua virgindade, que explica que ele tenha sido o 

instrumento de um milagre ao apagar o fogo que queimava Lancelot. (PV, §§ 202-207: 

ms. 112, IV, ff. 98b-100c.) Este confessa ao eremita todos os seus pecados e jura que 

abandonará a sua vida de pecador. (PV, § 208)28 

210-211 O eremita põe a carta sobre o altar e esta desaparece. Os dois cavaleiros ficam 

oito dias na ermida, até Lancelot estar curado. Antes de partir, perguntam ao eremita 

qual é o significado da Oliveira Vermelha, mas ele responde apenas que não muito longe, 

no centro de uma fortificação, no cimo de uma montanha, há um homem morto, muito 

velho, que foi outrora rei ou príncipe, sentado numa cadeira e segurando uma carta. 

Quem lha puder tirar saberá o seu nome e a explicação da maravilha da Oliveira 

Vermelha. Chegado ao local, Lancelot comenta que a estranha personagem lhe recorda 

o rei Pelinor, pai de Perceval, que ele viu, há muito tempo, numa ilha (à personagem 

da fortificação, só falta a coroa) e que espera a morte de Galvão. Perceval não quer 

acreditar que foi Galvão quem matou seu pai e Lancelot cala-se sobre este assunto, 

pois teme que Perceval queira vingar Pelinor se ele lhe revelar a verdade. Perceval e 

Lancelot tentam, sem sucesso, apoderar-se da carta, que se destina ao melhor cavaleiro 

27 A partir deste ponto do texto, a numeração dos capítulos nas edições de Bogdanow e de Irene Nunes 
começa a divergir. 
28 Estes dois últimos sonhos de Lancelot, que sublinham a sua culpabilidade e a das rainhas adúlteras, 
não denotam o espírito do ciclo do Pseudo-Boron, que carrega a figura do rei Artur de crimes sexuais 
bem mais graves, nem, evidentemente, o espírito de TP, que tenta reduzir a importância das faltas dos 
seus heróis. Estamos portanto de acordo com J. C. Miranda, para quem se trata de passagens que 
remontam à primitiva Queste (cf. A Demanda e o Ciclo, p. 255). Porém, é surpreendente que QV, uma 
obra ascética, não tenha conservado estas veementes condenações do adultério. 
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de Logres. Lancelot conclui que já não é o melhor cavaleiro do mundo29 (PV, §§ 209-

210) 

212-215 Lancelot e Perceval penetram na Floresta Gasta onde vive uma emparedada, tia 

de Perceval, retirada do mundo depois da morte de Lamorat, que ela amava mais do 

que todos os outros cavaleiros, e que já só tem para se cobrir os seus longos cabelos 

brancos. Um cavaleiro ferido pede-lhes ajuda contra o cavaleiro que o persegue. 

Galaaz surge e derruba Perceval e depois Lancelot, que tinham prometido defender o 

fugitivo. Galaaz não mata o cavaleiro que perseguia pois este pede mercê, e parte a 

grande velocidade. Lancelot seguirá o cavaleiro que os derrubou, mas Perceval decide 

passar a noite junto do eremitério.30 (QV, pp. 56-57; TP2, T. VIII, §§ 11-12 segue QV; 

PV, §§211-214.) 

Penitência de Lancelot 

216-219 Lancelot chega a um eremitério onde vivem dois irmãos da linhagem de 

Perceval. (Nesse tempo, muitos cavaleiros faziam-se eremitas depois de uma carreira nas 

armas). Lancelot relata-lhes o combate contra o cavaleiro do escudo branco com a cruz 

vermelha e os eremitas dizem-lhe que se trata do melhor cavaleiro do mundo - Lancelot 

deduz que eles se referem a Galaaz. No dia seguinte, o cavaleiro relata os seus sonhos 

aos eremitas, que o informam sobre a sua linhagem (sobre Mordaim, Nascião e 

Celidones, como o conto já relatou) e acrescentam que, se ele não desistir da sua relação 

com a rainha, terá um mau fim. Depois, dão-lhe uma estamenha que ele usará até ao seu 

regresso à corte de Artur, onde reincidirá. Lancelot cavalga muito tempo sem encontrar 

aventuras, rogando a Deus que lhe perdoe por ter atraiçoado Artur. (Alguns pontos em 

comum com QV, pp. 129 e 134-136; TP2, T. VIII, §§ 81 e 86-90 segue QV; PV, §§ 

215-218.)31 

29 Sobre esta passagem e a relação que nela se estabelece entre os níveis de redacção da Demanda, cf. 
IV, 4.3. 
30 É provável que a passagem exclusiva das Demandas seja um acrescento do nível tristaniano, já que o 
cavaleiro que pedia ajuda desaparece sem deixar rasto depois de ser poupado por Galaaz, como se o 
interpolador o sacrificasse para retomar o fio da narrativa por um tempo interrompida. Por outro lado, o 
instinto vingativo que esta perseguição implica não é característico do Galaaz do nível primitivo. 
31 As aventuras de Lancelot apresentam-se, em QV, numa ordem um pouco bizarra: é apenas depois de 
ter recebido a estamenha que ele tem o sonho em que aparece como um miserável pecador junto dos seus 
antepassados virtuosos e do santo Galaaz. Na Demanda, pelo contrário, assistimos a uma tomada de 
consciência gradual, que começa com os sonhos, prossegue com a revelação do seu significado pelos 
ermitas e culmina com a decisão de renunciar ao pecado e de vestir a estamenha. Para uma comparação 
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220-221 Lancelot, perdido na Floresta Gasta sem água e sem comida durante quatro 

dias, chega a uma fonte onde vê um cervo e mata-o, mas uma donzela que surge 

repentinamente pede-lhe um dom em branco, que ele lhe outorga. Ela pede-lhe o cervo, 

dizendo-lhe que ele será recompensado, mas que esperará muito tempo antes de ver 

qualquer cidade ou castelo. Lancelot, só e esfomeado, cavalga até chegar a um vale entre 

dois rochedos. Em frente dele, um rio (Martoisa) divide a floresta em duas partes. Então, 

um cavaleiro de armas negras sai da água, mata-lhe o cavalo e parte a grande velocidade. 

Lancelot sabe que se trata de um castigo pelo seu pecado e, cercado de obstáculos 

intransponíveis, espera sobre um rochedo a ajuda de Deus. (QV, pp. 145-146; TP2, T. 

VIII, §§ 98-99, segue QV; PV, §§ 219-220.) 

Perceval e a tia emparedada 

222-223 Perceval conversa com a tia, que lembra a morte de Lamorat, morto à traição 

por um cavaleiro da Távola Redonda, de quem Perceval não poderá vingar-se, pois 

estaria cometendo uma deslealdade. Perceval acede em esperar a vingança divina. 

Quer saber quem é o cavaleiro que o derrubou, a ele e a Lancelot, naquele local: a tia 

revela que se tratava de Galaaz, o cavaleiro que acabará as aventuras do reino de Logres 

e a Demanda do Graal. (Algumas semelhanças com QV, pp. 72-73; TP2, T. VIII, §§ 28-

29, segue QV; PV, §§ 221-222.) 

224-225 A senhora vive em reclusão, comendo apenas as ervas que lhe traz um eremita. 

Artur amava-a quando ela vivia ainda no mundo, mas ela resistira-lhe. No momento da 

sua morte, ela apareceu-lhe em sonhos, dizendo-lhe que iria para o Paraíso graças à 

sua castidade, enquanto ele merecia o Inferno pela sua luxúria, a menos que fizesse 

penitência. Artur mandou buscar o corpo da senhora na Floresta Gasta e enterrá-lo em 

grande pompa na igreja de Santo Estiano de Camalot.32 (PV, §§ 223-224). 

Aventuras cavalheirescas de Perceval 

226-234 No dia seguinte, Perceval deixa a tia, pensativo pois não sabe se deverá 

acreditar que Galvão matou seu pai e irmãos. Encontra perto de uma fonte um 

cavaleiro triste e uma donzela em lágrimas. Trata-se de Gansonais, um companheiro 

detalhada entre o percurso de Lancelot na Demanda e o seu percurso em QV, cf. A Demanda e o Ciclo, 
pp. 208-211 e 217-220. 
32 Sobre esta passagem, que pertence certamente ao nível tristaniano, cf. Ill, 1.2. 
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da Távola Redonda, ferido pelo primo da donzela que ele acompanhava (dez cavaleiros 

íinham-nos atacado, matando os seus dois companheiros e ferindo-o, mas tinham sido 

todos mortos com excepção do primo, que partira em busca de reforços). Perceval 

apresenta-se e propõe acompanhar a donzela, que teme ser atacada de novo, mas ela 

hesita, pois crê que um só cavaleiro não poderá defendê-la. Então chega Galaaz, 

pensativo. Ao saber que se trata do melhor cavaleiro do mundo, a donzela quer 

dispensar Perceval, mas Galaaz recusa-se a substituir o companheiro e segue-os à 

distância. Perceval e a donzela chegam a um vale e são atacados por vários cavaleiros. 

Perceval defende-se com valentia, mas Galaaz tem de intervir pois os adversários são 

demasiado numerosos: fere alguns e os outros fogem. Galaaz deixa-os; Perceval conduz 

a donzela até ao castelo do irmão e parte. (Algumas semelhanças com QV, pp. 87-88; 

TP2, T. VIII, §§ 42-43, segue QV; PV, §§ 225-233.)33 

235 Perceval fica durante vinte e dois dias em casa de uma senhora viúva que trata dos 

seus ferimentos e lhe pede para armar cavaleiro o rapaz (encontrado perto de um lago 

há quinze anos) que ela adoptou. Perceval recusa pois teme que ele seja de origem vilã. 

(PV, § 234) 

236-238 Perceval parte e encontra Galvão perto de uma fonte; contentes de se rever, 

conversam durante um momento, mas Perceval fecha-se num silêncio pensativo. 

Pergunta a Galvão se ele matou seu pai e irmãos e ele jura sobre os Evangelhos que 

está inocente. Perceval acredita. (PV, §§ 235-237) 

239-243 Um cavaleiro de armas brancas procura Perceval para lutar com ele e 

derruba-o, assim como a Galvão, que queria vingar o companheiro. Em seguida, luta 

longamente com o sobrinho de Artur, mas o combate é interrompido a pedido de 

Perceval. O cavaleiro branco apresenta-se: é o jovem escudeiro que Tristão acaba de 

armar cavaleiro (depois de Perceval se ter recusado a fazê-lo), baptizando-o 

33 Neste episódio, aquilo que não é comum a QV parece resultar de um acrescento tristaniano. Em 
primeiro lugar, no § 252 o narrador refere-se aos intervenientes nesta aventura como os XX cavaleiros 
que (...) perseguiam Perceval pola donzela, quando, na verdade, esse número nunca fora referido na 
Demanda, ao contrário do que acontecera em QV (cf. p. 87): a incoerência do texto português poderá 
indiciar um corte. Em segundo lugar, este episódio integra-se numa sequência narrativa dominada pelo 
pensar: a angústia que oprime Perceval, que suspeita de que Galvão poderá ser o homicida de seu pai e 
irmãos (§§ 226; 237); o alheamento de Galaaz (§ 230), incompreensível no contexto da Queste mas 
tópico em TP (nomeadamente nas cenas em que Tristão, pensativo ou mesmo adormecido, é derrubado). 
Em terceiro lugar, este episódio começa com um encontro fortuito junto de uma fonte (topos 
particularmente frequente em TP), tal como numa cena muito próxima e que pertence inequivocamente 
à matéria tristaniana, onde Perceval confronta Galvão com as suas dúvidas a respeito da morte dos seus 
parentes (§§ 236-238). 
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«Cavaleiro Desconhecido». Dirige-se à corte de Artur para saber o seu nome e a sua 

linhagem. (PV, §§ 238-242) 

244-246 Perceval e Galvão deixam o jovem cavaleiro. No dia seguinte, encontram 

Claudim: filho de Claudas da Deserta, deixara o reino de Gaunes e demonstrara já a 

sua proeza em numerosas aventuras, mas o conto não as relata pois ele não era da 

Tá\>ola Redonda.34 Galvão reconhece a suas armas e diz que ele é um excelente 

cavaleiro. Claudim desafia-os e Perceval, apesar da oposição de Galvão, derruba-o. 

Claudim quer vingar-se, mas Galvão pergunta-lhe o nome e recusa o combate, pois 

gosta muito dele. Este rende-se e pede perdão a Galvão e a Perceval, arrependido por 

ter desafiado um cavaleiro da casa de Artur. Conta que foi vencido por Tristão (o 

melhor cavaleiro du mundo depois de Lancelot), que o atacou pois ele queria procurar 

o Graal apesar de não ser ainda cavaleiro da Távola Redonda.^5 Claudim prometeu-

Ihe que iria à corte de Artur para se juntar à companhia da Távola Redonda e poder 

participar na Demanda. Perceval e Galvão passam a noite em casa de uma parente de 

Perceval e no dia seguinte, chegados a uma encruzilhada, separam-se; Galvão sente-se 

aliviado por se separar de Perceval, pois temia que ele vingasse a morte do pai e dos 

irmãos.3,6 Perceval cavalga até ao mar. (PV, §§ 243-245) 

34 Em TP, Claudim aparece pela primeira vez no § 409 de Lõseth (numa passagem comum às duas 
versões: TP2, T. VII, § 6 TPI, T. IV, p. 179). Guardava uma ponte perto do castelo de Beauregart há 
dois anos quando derruba Tristão, Palamedes e Blioberis (TP2, T. VII, §§ 6-21 e TP1, T. IV, pp. 179-
196); mandou gravar num padrão de mármore os nomes de vinte e quatro cavaleiros da Távola Redonda 
e os de cem outros cavaleiros que derrubou junto da ponte, mas Galaaz acaba por derrotá-lo, pondo fim à 
aventura da guarda da ponte (TP1, T. IV, pp. 299-310; parte eliminada por TP2). Mais tarde, Claudim 
acompanha Galaaz e é derrubado por Tristão, (cf. TP2, T. VII, §§ 108-112 e TPI, T. IV, pp. 396ss) e 
aparece uma última vez numa justa (cf. Lõseth, § 452). O episódio em que Claudim surge pela primeira 
vez na Demanda parece posterior aos que acabamos de mencionar, já que Galvão, no texto português, 
evoca os feitos de Claudim, que já não guarda a ponte de onde não se afastara durante dois anos. Porém, 
embora a cena da Demanda se passe pouco depois de Artur, o Pequeno, ser armado cavaleiro, Blioberis 
dissera, no primeiro episódio de TP em que aparece Claudim, que fora derrubado por Artur, o Pequeno 
(cf. TPI, T. IV, pp. 192-193). A verdade é que, neste momento da intriga de TP, as versões 
contradizem-se por vezes. A inclusão de Artur, o Pequeno na lista de cavaleiros que juram a Demanda 
aquando do Pentecostes do Graal de TP2 (T. VI, § 112) prova-o. Apesar de tudo, a coerência de cada 
uma das versões é salvaguardada, já que Artur, o Pequeno nunca é mencionado na Demanda antes da 
sua primeira aparição e que, em TP, o leitor nunca é informado sobre as suas origens, nem sobre a 
cerimónia da investidura. 
35 Nas duas versões de TP, Tristão derruba efectivamente Claudim num duelo, mas as suas motivações 
não são as que refere Claudim na Demanda: Tristão queria simplesmente vingar a sua derrota na ponte 
(cf. TP2, T. VII, §§ 108-112 e TPI, T. IV, pp. 299-310). 
36 A sequência que agora termina (§§ 235-246) pertence sem dúvida, de raiz, ao nível tristaniano: trata 
o tema fundamental da morte de Pelinor e apresenta duas importantes personagens desse nível de 
redacção - Artur, o Pequeno e Claudim. 
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A tentação de Perceval 
247-250 Perceval encontra, perto do mar, uma donzela belíssima que dorme num rico 

leito, numa tenda. A donzela diz que seu pai, o rei de Atenas, tendo-a prometido ao 

Imperador de Roma, lha enviara numa nau, acompanhada de numeroso séquito, mas uma 

tempestade provocara o naufrágio do navio e a morte de todos os que aí viajavam, com 

excepção da donzela. Perceval, seduzido pela sua beleza, quer tornar-se seu amigo, mas 

ouve de repente um enorme trovão e uma voz sobrenatural que o previne de que ele está 

prestes a sucumbir à tentação. Assustado, Perceval perde os sentidos. Quando volta a si, 

vê a donzela rir e compreende que se tratava do Demónio disfarçado; benze-se e a 

donzela desaparece de imediato, assim como a tenda onde se encontrava. Surge então 

uma barca deserta e coberta de panos brancos e Perceval ouve uma voz ordenando-lhe 

que entre, pois encontrará em breve Galaaz e Boorz. Perceval entra na barca, que parte a 

grande velocidade. (Algumas semelhanças com QV, pp. 105, 107-110, 115; TP2, T. 

VIII, §§ 58, 61-62, 66, segue QV; PV, §§ 24Ó-249.)37 

251 Boorz, obedecendo a uma voz, entra na barca maravilhosa durante a noite. No dia 

seguinte, apercebe-se da presença de Perceval.(QV, pp. 194-195; TP2, T. VIII, § 127, 

segue QV; PV, § 250) 

Galvão ferido por Galaaz (realização da profecia da espada do padrão) 

252-254 Depois de ter deixado Perceval, Galaaz erra muito tempo pelo reino de Logres 

em demanda de aventuras. Um dia, chega perto de um castelo onde decorre um torneio. 

Os do castelo estão próximo da derrota e Tristão, que os ajuda, está muito ferido. 

Galaaz entra na batalha para ajudar Tristão e derruba Girflet, Estor, Sagramor e Lucan. 

Fere Galvão e, tendo sido declarado vencedor do torneio, desaparece na floresta. Só 

Tristão o segue. Galvão lembra a Estor que a profecia de Lancelot aquando da prova do 

padrão acaba de se realizar pois Galaaz feriu-o com essa mesma espada. Os dois 

companheiros ficarão no castelo até que as feridas de Galvão tenham sarado.(QV, pp. 

195-197; TP2, T. VIII, §§ 134-135 está mais próximo da Demanda, mas introduz 

modificações; PV, §§ 251-253.) 
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Galvão e seus irmãos (vingança / desconhocença e preparação da MortArtu) 

255-260 Depois de curado, Galvão erra durante muito tempo sem encontrar aventuras. 

Uma noite, um cavaleiro ferido pede-lhe para o ajudar contra o cavaleiro que o persegue. 

Galvão acede e ataca-o, mas este derruba-o e, cortesmente, desce do cavalo para 

continuar o combate. O fugitivo aproveita para passar com o cavalo por cima do 

cavaleiro que o perseguia e sobre o próprio Galvão, que o criticava pela sua deslealdade, 

mas o sobrinho de Artur consegue dominá-lo e prepara-se para o matar quando ele lhe 

pede mercê. Galvão poupa o cavaleiro desleal e vai chorar o bom cavaleiro, que parece 

moribundo. Tirados os elmos, todos se reconhecem: o cavaleiro cortês é Gaeriet e o 

cavaleiro vil, Mordret. Gaeriet deseja a morte do seu desleal irmão, mas Galvão diz-lhe 

que eles não podem odiar-se. Gaeriet explica que atacara Mordret porque o vira arrastar 

uma donzela presa à cauda do seu cavalo.38 (PV, §§ 254-259) 

261-263 No dia seguinte, Morgana encontra os três irmãos, que haviam passado a noite 

no local do combate. Acolhe-os no castelo onde Lancelot estivera preso39 e cuida dos 

seus ferimentos. Um dia, os três irmãos penetram na câmara onde Lancelot pintara a 

história da sua vida e Morgana diz-lhes que eles têm o dever de revelar o adultério ao 

seu tio e senhor. Galvão e Gaeriet não têm a intenção de o denunciar, mas Mordret 

espera apenas a confirmação da acusação para o fazer. Os três irmãos deixam Morgana e 

separam-se numa encruzilhada. (PV, §§ 260-262) 

37 As diferenças entre a versão de QV e a da Demanda não podem explicar-se por uma interpolação de 
matéria tristaniana (cf. J. C. Miranda, A Demanda e o Ciclo, pp. 213-217). 
38 Esta cena que prepara a Mort Artu (já que opõe Mordret, o desleal a Galvão e Gaeriet, os corteses, e 
antecede a descoberta, por parte dos três irmãos, da sala das imagens que incriminam Lancelot e 
Genebra) foi eliminada por QV, cujo redactor apaga sistematicamente as referências ao último romance 
do ciclo (cf. J. C. Miranda, A Demanda c o Ciclo, p. 245). 
Dois outros episódios da Demanda partilham com este o esquema narrativo do cavaleiro em fuga que 
pede ajuda contra o cavaleiro que o persegue: numa cena também pertencente ao nível primitivo (§§ 94-
95), Boorz e Galaaz não haviam ajudado o fugitivo pois o perseguidor, Keu, pertencia à Távola 
Redonda, não tendo podido impedir, assim, que o senescal cometesse uma grave deslealdade, cortando a 
cabeça do infeliz apesar dos seus pedidos de mercê. Numa cena que já resulta, provavelmente, de uma 
interpolação tristaniana, (§§ 213-214), um cavaleiro anónimo pede ajuda a Perceval e Lancelot contra 
Galaaz (incógnito); estes ajudam-no, mas são derrubados pelo Bom Cavaleiro. O que distingue as cenas 
primitivas é a sua complexidade e o facto de poderem funcionar como um par simétrico: confrontados 
com a mesma situação, os protagonistas de ambas reagem de acordo com as regras da cavalaria, embora 
tomem decisões contrárias (os primeiros não atacam um companheiro da Távola Redonda; o último 
ajuda o cavaleiro mais fraco); em ambas as cenas, o comportamento correcto não tem o resultado 
desejável, já que, no primeiro caso, o cavaleiro em apuros acaba por ser morto por falta de ajuda e, no 
segundo, o cavaleiro que beneficiou de auxílio revela toda a sua deslealdade. O acrescento tristaniano, 
que poderá ter-se inspirado na primeira das cenas primitivas, é um simples recurso diegético: não 
implica a mesma reflexão sobre as armadilhas éticas da vida cavalheiresca. 
39 Cf. LP, T. V, LXXXVI, p. 47 - LXXXVIII, p. 62. 
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264-267 Mordret rapta uma donzela depois de ter matado o escudeiro e o cavaleiro que 

a acompanhavam. Tenta violá-la e, face à sua resistência, maltrata-a com muita violência. 

O rei Bandemaguz accorre e ameaça Mordret que, furioso, corta a cabeça da donzela. 

Bandemaguz ataca o vil cavaleiro40 (que não reconheceu), ainda que ele esteja 

desarmado e sem cavalo. Fere-o e parte. (PV, §§ 263-266) 

268-273 Galvão encontra Mordret ferido e este informa-o sobre as armas do cavaleiro 

que acaba de atacá-lo, para que ele o vingue. Ivain aparece entretanto e leva Mordret até 

uma abadia onde poderão tratar das suas feridas. Galvão luta com Bandemaguz sem o 

reconhecer e acaba por vencer o duelo. Quando se prepara para cortar a cabeça do rei, 

reconhece-o, horrorizado. Um velho vestido de branco, vendo Galvão lamentar-se, 

aproxima-se e assiste ao diálogo dos dois cavaleiros. Galvão está desesperado pois acaba 

de ferir de morte um grande amigo; Bandemaguz perdoa-lhe, pede-lhe para se despedir 

por ele de Lancelot, o mais leal cavaleiro do mundo, e diz-lhe para guardar segredo 

sobre o seu acto involuntário. Antes de morrer, pede a Deus que lhe perdoe os seus 

pecados assim como os de seu filho, que ele gostaria de encontrar no Paraíso. O homem 

das vestes brancas repreende Galvão pois a morte de Bandemaguz trará pobreza e 

destruição, e guarda o corpo enquanto Galvão parte em busca de um lugar onde poderão 

enterrá-lo. Galvão encontra uma ermida que poderá receber o corpo do rei e volta atrás, 

para o ir buscar. Chegado ao local do combate, encontra um cavaleiro de armas negras, 

pronto a vingar Bandemaguz. (PV, §§ 267-272) 

274-277 Os dois cavaleiros combatem, ainda que Galvão esteja cansado do duelo 

contra Bandemaguz: o seu adversário parece próximo da vitória quando Erec surge e 

interrompe o confronto, perguntando aos cavaleiros os seus nomes. O cavaleiro negro 

chama-se Meraugis de Porlesgues, é natural da Cornualha, e um homem bom disse-lhe 

que, se entrasse na Demanda do Graal, saberia toda a verdade sobre a sua linhagem. 

Erec (aquele que nunca mente) está convencido da inocência de Galvão e pede aos dois 

contendores para fazerem as pazes, ao que eles acedem. Os três cavaleiros levam o 

corpo do rei até à ermida, onde é solenemente enterrado. Mais tarde, o rei Carados do 

Pequeno Braço mandará fazer-lhe um túmulo digno do mais rico rei do mundo e gravar 

40 Esta cena, que remonta certamente ao nível primitivo, inspira-se possivelmente numa situação 
idêntica vivida por Lancelot. Ao ver uma donzela ser maltratada por um cavaleiro, Lancelot acorre em 
seu auxílio, começando por interpelar o agressor. Este, furioso por ter sido interrompido, corta a cabeça 
da donzela e culpa-o pelo seu violento gesto: ... tout ce ai je fait en despit de vous (LP, T. IV, LXXXIII, 
p. 319). Mordret diz algo muito semelhante: ...se vós nom forades, nom morrera ela (§ 266, p. 214). 
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nele o nome do morto e o do seu assassino. Lancelot encontrará a sepultura e lerá a 

mensagem.41 (PV, §§ 273-276) 

História da concepção de Meraugis de Porlesgues 

278-280 A história da concepção de Meraugis (que este ainda não conhece) faz parte 

da história de Tristão. Este cavaleiro é filho do rei Marc e da sua sobrinha Ladiana, 

irmã de Aldret, que o rei violara. Vendo-a grávida, Marc fechara-a numa torre e 

matara-a depois do nascimento da criança, abandonando o seu corpo, que fora 

devorado pelas feras. Depois, suspendeu o filho pelos pés a uma árvore para que os 

animais não o comessem, esperando que alguém havia de o recolher. A criança foi 

encontrada por um casal que a apresentou na corte, onde foi baptizada com o nome de 

um cavaleiro chamado Meraugis de Porlesgues (o castelo onde a mãe de Merlin 

morrera) e educada pelo casal que a havia encontrado. Chegado à idade de tomar 

armas, Meraugis foi feito cavaleiro pelo rei Marc, mas quando começaram a murmurar 

na corte que ele se parecia com o rei, este, temendo ser descoberto, expulsou-o e 

Meraugis partiu em busca do segredo das suas origens. A sua história encontra-se na 

grande história de Tristão. (PV, §§ 277-279: ms. 112, IV, ff. 100c-101b.) 

Erec 

281-284 Galvão fica na ermida para tratar dos seus ferimentos. Erec e Meraugis 

partem juntos e encontram uma donzela que pedira um dom em branco a Erec quando 

o guiara até à ilha da irmã de Perceval.42 Erec e Meraugis acompanham-na e chegam 

de noite ao castelo Celis, que pertencia ao pai de Erec, o rei Lac, que aí fora morto. A 

donzela pede ao cavaleiro a cabeça de uma outra donzela que se encontra no castelo, e 

que ele se vê forçado a prometer-lhe. (PV, §§ 280-283, ms. 112, IV, ff. 101b-102c.) 

285-288 História do pai de Erec. Lac e Dirac eram filhos do rei de Salónica, Tanam, 

que fora assassinado com uma bebida envenenada. O preceptor dos meninos fugira 

com eles até à Grã Bretanha, onde o rei Artur, ainda jovem, os acolhera. Mais tarde, 

41 Anúncio de uma cena que se encontra em QV (pp. 261-262), mas não na Demanda. 
42 Na Folie Lancelot, uma donzela guia Perceval (e não Erec) até à ilha da sua irmã em troca de um 
dom em branco (cf. Folie, pp. 93-94); a menção da Demanda não coincide, portanto, com aquele texto. 
Trata-se certamente de um lapso do redactor da Queste do Pseudo-Robert, já que, na Folie, uma outra 
donzela promete a Erec que lhe dará notícias do seu pai e que o conduzirá até Lancelot em troca de um 
dom em branco. Erec outorga-lhe o dom, mas ela quer ter a certeza de que ele cumprirá a promessa: o 
cavaleiro faz então o juramento solene de nunca mentir (cf. Folie, pp. 52-53). 

28 



armara-os cavaleiros e dera-lhes em casamento duas irmãs do rei Peles. Depois da 

partida de Erec para a corte de Artur, os três filhos de Dirac haviam assassinado Lac 

(pois este era superior a Dirac em valor cavalheiresco) e aprisionado a sua filha, pois 

sabiam que Erec voltaria para libertar a irmã: queriam atraí-lo para o matarem e para 

se apropriarem do domínio de seu pai. (PV, §§ 284-287: ms. 112, IV, f. 102a-102c.) 

289-298 Erec e Meraugis entram no castelo, matam os filhos de Dirac e seus homens e 

libertam a irmã de Erec e os outros prisioneiros. Os habitantes do castelo ficam felizes 

por reencontrarem o seu «senhor natural» e os cadáveres dos traidores são levados 

para fora do burgo. De noite, Erec sonha que uma loba o manda matar um cordeiro. 

Ele obedece, e em seguida é despedaçado e comido por um lobo. No dia seguinte, a 

donzela que o guiara até ao castelo exige a Erec o dom que ele lhe prometera: quer a 

cabeça da sua irmã. Erec, embora desesperado e apesar das súplicas da vítima e dos 

conselhos de Meraugis, acaba por matá-la. A donzela parte com a cabeça da infeliz, 

maldizendo Erec pelo grande pecado que ele acaba de cometer, mas é fulminada por 

um raio que poupa apenas a cabeça da donzela sacrificada. Remorsos de Erec e 

repreensões de Meraugis. (PV, §§ 288-297: ms. 112, IV, ff. 102c-104d.) 

299-304 Os dois companheiros partem. Erec separa-se de Meraugis e, depois de cinco 

dias sem parar de cavalgar e sem comer nem beber, deita-se na floresta, em frente do 

abrigo de uma emparedada, e adormece. Quando desperta, recomeça as suas 

lamentações, mas a senhora aconselha-o a desistir das queixas e rezar. Erec relata o 

seu sonho e a emparedada anuncia a sua morte próxima às mãos de um vil cavaleiro. 

Erec decide então partir de novo em demanda do Graal, já que será essa a melhor 

forma de morrer. (PV, §§ 298-303: ms. 112, IV, ff. 104d-105d.) 

305-309 Depois da partida de Erec, Meraugis é derrubado por Estor, que desiste do 

combate quando fica a saber que o adversário anda em busca de Erec e decide 

acompanhá-lo. ( PV, §§ 304-306, ms. 112, IV, ff. 105d-106c.) 

310-316 Erec erra muito tempo sem encontrar aventuras. No início de Agosto, chega a 

um castelo onde se festeja a coroação do rei e cujos cavaleiros desafiam todos os 

cavaleiros errantes de passagem: o vencedor ganhará uma coroa tão rica como a do 

rei e uma bela donzela. Na véspera, Galvão lutou incógnito com o campeão do castelo 

e feriu-o de morte, tomando o seu lugar. Quando Erec chega, Galvão desafia-o sem o 

reconhecer e Erec, embora muito cansado, derruba-o. Galvão é ridicularizado, 

enquanto a Erec é oferecida uma donzela, que ele recusa, partindo no cavalo de 
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Galvão. Este, sabendo que foi Erec quem o derrotou, parte também, com a intenção de 

se vingar. Encontra Agravain, que acaba de ser derrubado por Erec, e os dois irmãos 

continuam juntos o seu caminho. Agravain aconselha Galvão a recuar pois sabe que o 

irmão morrerá às mãos de Erec ou de Lancelot, mas Galvão ignora os seus conselhos. 

(PV, §§307-313: ms. Ms. 112, IV, ff. 106c-107d.) 

317-318 Tendo chegado a uma bela fonte rodeada de árvores, Erec instala-se para 

repousar, mas fica imobilizado e mudo. Nesse momento, aparecem três donzelas e uma 

senhora que parecem regressar da caça (pois trazem um corno, um arco, flechas e um 

cervo morto). (PV, §§314-315: ms. 112, IV, ff. 107d-108b.) 

319-331 História da Fonte da Virgem. No tempo de Uterpendragon, havia um rei com 

um filho e uma filha muito belos. A filha era muito virtuosa e não se interessava pelos 

prazeres terrenos, mas surpreendia os seus mestres com o saber que lhe vinha de Deus. 

Chamavam-lhe Angélica, embora o seu nome fosse "Aglinda". Seu irmão, Nabor, 

perdeu-se um dia em que caçava na floresta e errou durante três dias sem encontrar o 

caminho. Chegou então a uma fonte onde o Demónio lhe apareceu sob forma humana e 

lhe contou que a rainha daquele pais (a mãe de Nabor) matara a própria filha à 

nascença pois tinha sonhado que esta a mataria. Temendo a fúria do rei, tinha-lhe 

pedido a filha dele para substituir a sua, prometendo-lhe que lha restituiria assim que 

ele lha pedisse, mas quebrara a promessa e a donzela, embora sabendo de tudo, não 

queria reconhecê-lo como seu pai. O Diabo prometeu ao donzel que o guiaria até casa 

na condição de ele lhe levar a donzela. Temendo morrer de fome, o donzel concordou, 

encontrando o caminho para casa. Três dias mais tarde, partiu de novo para a floresta 

com a irmã e um dos seus mestres e, persuadido que ela não era do seu sangue, 

desejou-a. Chegados à fonte, Nabor matou o mestre e preparava-se para violar Aglinda 

quando caiu morto, pois a virtuosa donzela implorara o auxílio divino. Uma voz 

explicou-lhe que havia sido vítima do Diabo, relatando o que sucedera ao irmão. 

Chegou então o rei, que perdera o cervo que perseguia e toda a sua companhia. A 

donzela contou-lhe a sua aventura e anunciou que todos os cavaleiros que chegassem 

àquela fonte perderiam o poder do corpo se não fossem virgens e apenas poderiam 

libertar-se graças à ajuda de uma mulher. Este costume duraria até à vinda do Bom 

Cavaleiro, que acabaria as aventuras do reino de Logres, e a fonte chamar-se-ia Fonte 

da Virgem. Este nome persiste ainda hoje e os únicos cavaleiros que não temeram 
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morrer ao chegar à fonte foram Perceval e Galaaz. (PV, §§ 316-327: ms. 112, IV, ff. 

108b-109bis a.) 

332-335 Junto da fonte, as três donzelas interrogam-se sobre Erec, que parece 

adormecido, e a velha senhora narra a sua história. O cavaleiro, que morrerá em 

breve, é um dos melhores e mais virtuosos que ela conhece. As donzelas afastam-no da 

fonte e ele recupera o uso da palavra e dos membros. Nessa noite, Erec chora e reza 

pois sabe que vai morrer em breve por causa do seu pecado. (PV, §§ 328-332: ms. 112, 

IV, ff. 109bisa- 109bisc.) 

336-356 No dia seguinte, Erec derruba Sagramor. Mais tarde, encontra Ivain das 

Brancas Mãos, que prometera a Galvão vingá-lo: os dois cavaleiros combatem. 

(Lacuna do ms. português, que corresponde aos capítulos 106-108 da Demanda 

espanhola: fim do combate e morte de Ivain). Galvão encontra Ivain morto e decide 

vingá-lo. Desafia Erec mesmo sabendo que ele está ferido e é cavaleiro da Távola 

Redonda, fere Erec de morte e parte. Estor e Meraugis encontram Erec, que lhes diz 

que Galvão o matou à traição e lhes pede para levar o seu corpo até à corte de Artur e 

para denunciar publicamente o assassino. Estor promete que o fará e Erec morre 

depois de ter feito as suas orações. Gaeriet chega nesse momento e surpreende-se com 

o crime do irmão. Estor impede Meraugis de atacar Gaeriet para se vingar e leva, com 

Meraugis, o corpo de Erec até Camalot. A corte está inconsolável pois Artur soube da 

morte de vários cavaleiros pelo desaparecimento dos seus nomes na Távola Redonda. A 

irmã de Ivain de Cenel tornou públicas as traições de Galvão (as mortes do seu irmão e 

de Patrides) e todos choraram Bandemaguz e Erec. Estor e Meraugis sentam o corpo 

de Erec no seu lugar da Mesa Redonda e relatam a sua morte. Artur maldiz Galvão, 

que segundo Meraugis também matou Bandemaguz, e o rei manda enterrar Erec na 

igreja de Santo Estiano de Camalot. (PV, §§ 332-352: ms. 112, IV, ff. 109bis d -

114a.) 

Meraugis e Artur, o Pequeno 

357-360 Artur interroga Estor sobre Lancelot, Galaaz e Gaeriet (o melhor cavaleiro d 

a sua linhagem) e quer saber quem é Meraugis. Este apresenta-se e diz que ficará na 

corte até saber a verdade sobre a sua linhagem. O seu nome aparece no lugar outrora 

ocupado por Erec: Meraugis passa a fazer parte da Távola Redonda. No mesmo dia 

chegam dois cavaleiros, um com armas brancas (aquele que Perceval não quis armar 
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cavaleiro) e o outro com armas negras (Claudim, filho de Claudas). Claudim dá a 

Meraugis uma carta que uma emparedada (a tia de Perceval) lhe enviou e este afasia-

se para 1er a mensagem - a história da sua concepção. No lugar do rei Bandemaguz 

aparece o nome de Claudim e na cadeira de Ivain das Brancas Mãos surge o nome de 

Artur, o Pequeno (o cavaleiro das armas brancas). (PV, §§ 353-356: ms. 112, IV, ff. 

114a- 115a.) 

361-362 História da concepção de Artur, o Pequeno. Tendo-se perdido quando caçava 

na floresta, o rei Artur encontrara perto de uma fonte uma donzela muito bela e cortês 

e violara-a. Tanas, o pai da donzela, ainda que furioso com Artur, deixara-o partir por 

respeito à sua condição de rei. Quando soube que a filha estava grávida, informou o 

rei Artur que lhe disse que desse à criança o nome de «Artur, o Pequeno», se fosse um 

rapaz ou «Genebra», se fosse uma menina. Entretanto, Tanas matou o próprio filho, 

Danor, e violou a nora. Tendo a filha ameaçado denunciá-lo ao rei Artur, cortou-lhe a 

cabeça e, temendo que a criança, mais tarde, quisesse vingar os seus crimes, 

abandonou-a nas margens de um lago para que as feras a devorassem. Mas Deus 

enviou uma senhora que salvou o menino e o educou como se fosse seu filho. Quando 

soube que a criança fora abandonada, Artur mandou procurá-la, mas sem sucesso. 

Morgana envíou-lhe uma mensagem dizendo que o filho estava vivo e que chegaria à 

corte no primeiro ano da Demanda do Graal. (PV, §§ 357-358: ms. 112, IV, ff. 115b -

116a.) 

363-365 Artur está persuadido de que o cavaleiro branco é Artur, o Pequeno, mas 

envia uma mensagem a Morgana pedindo-lhe que o confirme e obtém resposta positiva. 

Artur revela então ao filho a história da sua concepção, mas pede-lhe que guarde 

segredo até à sua morte, para que os seus súbditos não conheçam os seus pecados. 

Avisa-o também para não lutar com os cavaleiros da linhagem do rei Ban, excelentes e 

poderosos (mas Blioberis, primo de Lancelot, matará o filho de Artur).43 Meraugis 

manda fazer um pequeno cofre em prata para guardar a carta, que usará todos os dias 

ao pescoço para lhe recordar o pecado que esteve na origem da sua concepção. (PV, 

§§ 359-361: ms. 112, IV, ff. 116a- 116d.) 

366-367 Artur sabe que vinte e um cavaleiros da Távola Redonda (lista) já morreram 

porque os seus nomes se apagaram. As suas mortes não serão relatadas, pois o 

Alusão a uma cena da parte final da Demanda (§§ 680-682). 
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redactor não encontrou as suas histórias em francês (evocação de Boron e da sua fonte 

latina). Artur maldiz Galvão, e a rainha dá a Estor um anel que ele deverá levar a 

Lancelot para que este regresse. Claudim, Artur, o Pequeno, Meraugis e Estor partem 

juntos. (PV, §§ 362-363, ms. 112, IV, ff. 117a-117b.) 

Galaaz, Tristão, Palamedes: vingança e «desconhocença» 

368-373 Tristão, que admirara os feitos de Galaaz no torneio onde este tinha ferido 

Galvão, seguira-o e encontrara-o na entrada da floresta de Aacena. Os dois cavaleiros 

apresentam-se e continuam juntos o caminho, falando do Gavaleiro da Besta Ladrador: 

elogiam a sua proeza e lamentam que ele não seja cristão. Chegados a uma casa em 

ruínas, instalam-se para passar a noite e ouvem um cavaleiro que, pensando que está 

só, chora o seu amor não correspondido por Iseu. Tristão anuncia que matará o 

cavaleiro apaixonado a menos que ele seja da Távola Redonda, e adormece. No dia 

seguinte, Galaaz desperta antes de Tristão e vê partir o desconhecido - é o Cavaleiro 

da Besta Ladrador. A história do amor deste cavaleiro por Iseu é relatada na grande 

história de Tristão. (TP2, T. VIII, §§ 136-140; PV, §§ 364-369: ms. Rawlinson D 874 

da Bodleian Library de Oxford, if. 174b-176d.) 

374-380 O cavaleiro da Besta Ladrador encontra Ebes o Nomeado, cavaleiro da 

Távola Redonda, desafia-o e derruba-o, trocando o seu escudo pelo dele. Tristão 

desperta e, vendo que o cavaleiro enamorado já partiu, pede a Galaaz que lhe descreva 

o seu escudo. Este descreve-o e Tristão parte só, em busca do rival. Encontra Ebes 

(com o escudo do cavaleiro pagão) e ataca-o embora ele tente impedi-lo de o fazer, 

pois reconheceu-o. Antes de morrer, Ebes descreve as suas próprias armas, que o rival 

de Tristão levou. Chega então Gaeriet, que leva o corpo de Ebes para uma abadia e 

manda enterrá-lo num túmulo onde serão gravados os nomes do morto e o do 

homicida. Tristão parte de novo em busca do Cavaleiro da Besta, vê Dondinax que 

Palamedes acaba de derrubar, atinge finalmente este último e desafia-o. Os dois 

cavaleiros iniciam um longo duelo, interrompido por Blioberis, que surgira entretanto e 

se admirara com a extraordinária proeza de ambos. Os cavaleiros apresentam-se e 

Palamedes renuncia ao combate, reconhecendo-se vencido. Tristão, embora irado pois 

odeia Palamedes, é forçado a abandonar a luta e parte, depois de avisar o adversário 

de que recomeçará o combate na primeira ocasião. (TP2, T. VIII, §§141-148; PV, §§ 

370-376: ms. Rawlinson D 874, ff. 177a-181c.) 
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381-387 Depois de passar a noite num castelo de Sagramor, Tristão encontra 

Lambeguez, que acaba de ser derrubado em frente de um castelo (o castelo Lespar) 

onde se erguem numerosos pavilhões. Tristão dirige-se para o castelo, junto do qual se 

festeja a próxima coroação do filho do rei. Vinte cavaleiros estão prontos a desafiar 

todos os companheiros da Távola Redonda que passarem por ali, pois são inimigos da 

casa de Artur. Um deles desafia Tristão, que o mata assim como a um segundo 

cavaleiro, que também o desafiara. O rei envia o seu irmão, desarmado, para 

interrogar Tristão sobre a sua identidade. Este não quer revelá-la e o cavaleiro quer 

forçá-lo a apresentar-se perante o rei, mas Tristão, furioso, mata-o e parte. O rei lança 

mais de cem cavaleiros no encalço do sobrinho de Marc, que se defende com valentia. 

Palamedes aparece então e auxilia-o, mas os dois cavaleiros acabariam por ser mortos 

ou feitos prisioneiros sem a intervenção de Galaaz. Vendo a sua extraordinária proeza, 

o rei compreende que só pode tratar-se do Bom Cavaleiro que acabará as aventuras de 

Logres e ordena aos seus homens que abandonem o combate. Os três cavaleiros 

partem, Palamedes afasta-se e os dois outros continuam juntos o seu caminho 

elogiando-o e lamentando, mais uma vez, que aquele excelente cavaleiro não seja 

cristão. Tristão fica numa abadia onde cuidarão dos seus ferimentos. (TP2, T. VIII, §§ 

149-155; PV, §§ 377-383: ms. Rawlinson D 874, ff. 181c-185d.) 

Cavalgada de Galaaz até ao mar (vitória sobre o Mal) 

388-397 Galaaz deixa Tristão na abadia e chega a duas léguas de Corberic (QV, p. 

197). Ai, erguem-se várias tendas onde se festeja o aniversário da coroação do rei 

Peles. Um encantador diverte os convivas com as suas magias, até que a presença de 

Galaaz o impede de fazer os seus encantamentos, pois o seu poder tem origem num 

pacto com o Demónio. (O encantador relata que, embora natural de Barbaria, fora 

baptizado por Nascião. Mais tarde, levado pela miséria, renegara a religião cristã e 

pusera-se ao serviço do Diabo: os encantamentos que este lhe ensinara haviam-lhe dado 

tudo o que ele desejara.) Quando Galaaz se afasta, o encantador começa a arder e 

desaparece no ar, levado pelos diabos. O Bom Cavaleiro revela em segredo a sua 

identidade ao rei Peles, seu avô, e o seu tio Eliezer segue-o para saber quem ele é, mas 

Galaaz recusa dizer-lho: Eliezer desafia-o e ele derruba-o. O cavaleiro regressa, 

envergonhado, para junto do pai; Peles repreende-o e louva a cortesia do seu 
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adversário.44 (TP2, T. VIII, §§ 156-165; PV, §§ 384-393: ms. Rawlinson D 874, ff 

185d-190d.)45 

398-402 Galaaz continua o seu caminho e é acolhido por um eremita, a quem se 

confessa. Durante a noite, é despertado por uma donzela que vem buscá-lo para que ele 

acabe a aventura mais extraordinária jamais vista. Atravessam uma grande floresta e, à 

noite, chegam ao castelo (QV, pp. 197-199; TP2, T. VIII, §§ 166-167: mesma versão 

do que a Demanda)46 da prima da donzela, que Galaaz cura da loucura (expulsando o 

diabo que a dominava) pela sua simples presença (TP2, T. VIII, §§ 167-170).47 

402-406 No dia seguinte, Galaaz e a donzela deixam o castelo, encontram Blioberis, 

primo de Lancelot, e vêem aproximar-se cinco cavaleiros da Távola Redonda (Taulaí, 

Senela, Baradam, Damas e Damatal), os coirmãos da Deserta que odeiam a linhagem 

do rei Ban. Reconhecem Galaaz e Blioberis e atacam-nos (apesar da oposição de 

Taulat, que acaba por se juntar aos companheiros) mas são mortos. Galaaz lamenta a 

morte destes cavaleiros da Távola Redonda e Blioberis regozija-se por ter eliminado 

estes inimigos da sua linhagem. Galaaz e Blioberis pernoitam em casa de um cavaleiro 

onde estão hospedados Amatim, o Bom Justador, Gamenor da Bela Amiga e Arpio da 

Estreita Montanha, cavaleiros da Távola Redonda, irmãos e inimigos da linhagem de 

Ban, que concebem o projecto de atacar Galaaz quando ele estiver só. (TP2, T. VIII, 

§§ 170-174) 

407-408 - A filha do anfitrião sofre de lepra e a donzela que guiava Galaaz (é a irmã de 

Perceval) é informada de que ela será curada quando o Bom Cavaleiro lhe der a sua 

estamenha. Galaaz cura a donzela. (TP2, T. VIII, §§ 175-176) 

410-412 No dia seguinte, Galaaz e a donzela seguem por um caminho, Blioberis vai 

noutra direcção. Galaaz é atacado pelos três irmãos e derruba-os, sem os ferir 

gravemente. Quando se cruzam com dois irmãos da linhagem de Ban (Acorant, o 

Ligeiro e Danubre, o Corajoso), os três irmãos atacam-nos para se vingarem de 

44 Para J. C. Miranda, este episódio pertence ao nível primitivo da Demanda (cf. A Demanda e o Ciclo, 
pp. 143-146). 
45 Fim do T. II da Post-Vulgate de Fanni Bogdanow. 
46 As pequenas diferenças entre a versão de QV, por um lado e a da Demanda e de TP2, por outro, não 
se explicam, aqui, pela introdução de matéria tristaniana. 
47 Segundo J. C. Miranda, o episódio da cura da dona louca pertence à Queste primitiva (cf. A 
Demanda e o Ciclo, p. 257). Com efeito, esta passagem não parece conter nem personagens, nem 
motivos tristanianos. 
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Galaaz. Os cinco cavaleiros morrem (os dois irmãos são os primeiros mortos da 

linhagem do rei Ban na Demanda). (TP2, T. VIII, §§ 177-179) 

Os três eleitos na barca de Salomão 

413-421 Galaaz e a donzela cavalgam até ao mar e encontram Boorz e Perceval numa 

barca. Perceval pergunta a Galaaz quais são os melhores cavaleiros da Demanda; para 

ele, são Tristão e Palamedes. Chegam a um lugar selvagem onde avistam uma segunda 

embarcação (a barca de Salomão), onde penetram. (QV, pp. 199-202; TP2, T.VIII, §§ 

180-182: mesma versão do que a Demanda) Galaaz toma posse da espada de David 

(depois das tentativas vãs de Boorz e Perceval) e a donzela substitui as suas fracas 

correias. Galaaz adormece no leito de Salomão. (QV, pp. 202-203 e 226-228 -

divergências importantes; TP2 segue a versão de QV - T. VIII, §§ 183-205 -, depois a 

da Demanda - T. VIII, §§ 205-208, com algumas diferenças.)48 

422-425 A barca aporta numa ilha onde se encontra Caifás, que cumpre penitência pela 

morte de Cristo. Apesar das suas súplicas, os três companheiros partem sem ele (TP2, 

T.VIII, §§208-210).4 9 

Aventuras terrestres dos três eleitos 

426-434 Os três companheiros desembarcam perto de um castelo cujos habitantes são 

inimigos do rei Artur. Galaaz encontra o seu escudo junto da porta de uma velha igreja e 

leva-o consigo.50 Três irmãos, os senhores daquele domínio, aparecem e retêm a irmã de 

Perceval. Segue-se um sangrento combate em que os três eleitos lutam com mais de cem 

cavaleiros, matando dezenas deles. O senhor do castelo (o conde Arnalt), moribundo, 

pede-lhes que chamem um eremita. Este explica aos cavaleiros, preocupados com a 

violência dos seus golpes, que eles foram simples instrumentos da vingança divina, pois 

acabam de exterminar pecadores execráveis, os homens dos três filhos do conde, que 

haviam violado e morto a própria irmã, ferido e aprisionado o próprio pai e humilhado o 

eremita. (TP2, T.VIII, §§ 211-216, ora mais próximo da Demanda, ora mais próximo 

48 Aqui, as divergências entre a versão da Demanda e a de QV não se explicam pela introdução de 
matéria tristaniana (excepto no que diz respeito ao pequeno acrescento resumido em itálico), pelo que 
não as assinalamos. Para um estudo pormenorizado desta passagem, cf. J. C. Miranda, A Demanda e o 
Ciclo, pp. 146-152. 
49 Segundo J. C. Miranda (A Demanda c o Ciclo, p. 153), trata-se de um episódio do nível primitivo, 
eliminado por QV. 
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de QV; QV, pp. 229-233, com algumas divergências) O conde acrescenta à sua 

confissão da véspera o pecado de traição: sabia que Lancelot e Genebra eram culpados 

de adultério e não o tinha revelado a Artur, o seu senhor (TP2, T. VIII, § 216). Antes de 

morrer nos braços de Galaaz, o conde diz-lhe para ir em busca do Rei Pescador (TP2, T. 

VIII, § 216; QV, pp. 233-234).51 

435-436 Os três companheiros e a donzela partem para a floresta e vêem um cervo 

branco e quatro leões entrar numa capela onde um eremita canta missa. O cervo 

transforma-se num homem e os leões nas quatro figuras do Tetramorfo; atravessam uma 

vidraça sem a partir e uma voz explica que esta visão simboliza a Encarnação. O eremita 

comenta que a visão se destinava aos eleitos da Demanda do Graal. (QV, pp. 234-236; 

TP2, T. VIII, §§217-218 mais próximo da Demanda)52 

437-448 No dia seguinte, Perceval toma a espada do padrão de Merlim, que Galaaz 

substituíra pela espada da «estranha cinta», e os quatro companheiros partem. Perto de 

outro castelo, alguns cavaleiros exigem que eles paguem um costume inesperado: a 

donzela deverá encher uma escudela com o sangue do seu braço direito. Os três 

companheiros lutam para a proteger, mas não conseguem eliminar os adversários, que 

fazem tréguas por uma noite. Acolhem os cavaleiros eleitos e explicam-lhes a origem do 

costume: a senhora a quem pertence o castelo sofre de lepra e só poderá curar-se se for 

ungida com o sangue de uma donzela filha de rei e de rainha. Apesar da opinião dos seus 

companheiros, a irmã de Perceval está pronta a sacrificar-se pela leprosa. No dia 

seguinte, dá o seu sangue e, antes de morrer, pede a Perceval que coloque o seu corpo 

numa barca, que o levará até Sarraz, onde deverá ser sepultado no Paço Celestial, junto 

do irmão e de Galaaz. A donzela pede aos três companheiros para se separarem e 

seguirem o seu caminho até que Deus os reúna no castelo do Rei Pescador. (QV, pp. 

236-241; TP2, T. VIII, §§ 219-223). Diz a Galaaz para voltar a Camalot em auxílio de 

Artur (TP2, T. VIII, § 223), confessa-se, comunga e exala o último suspiro. Curada a 

leprosa, os cavaleiros partem depois de terem depositado o corpo da donzela numa 

barca, com uma carta informando sobre a sua linhagem e a história da sua morte. Mas 

50 Detalhe ausente de QV. 
51 No episódio do castelo do Conde Arnalt, as divergências em relação a QV também não se explicam 
pela intervenção da matéria tristaniana. Sobre esta passagem, cf. J. C. Miranda, A Demanda e o Ciclo, 
pp. 153-157. 
52 Para uma comparação entre o texto da Demanda e o de QV, cf. J. C. Miranda, A Demanda e o 
Ciclo, pp. 157-161. 
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logo após a partida dos três cavaleiros, uma tempestade destrói metade dos muros do 

castelo. Um cavaleiro ferido passa, perseguido por um cavaleiro e um anão e pedindo 

ajuda, e Boorz parte para o socorrer. No dia seguinte, Galaaz e Perceval entram no 

castelo destruído pela tempestade: todos os seus habitantes morreram. Uma voz explica 

que Deus vingou assim as virgens, mortas para salvar uma pecadora. O único local 

poupado pela tempestade foi o cemitério verdejante onde se encontram os túmulos das 

doze filhas de reis sacrificadas. Os dois cavaleiros vão até à orla da floresta, onde se 

separam (QV pp. 241-246; TP2, T. VIII, §§ 223-227). 

A invasão de Logres / Galaaz e Artur, o Pequeno (modéstia e orgulho) 

449-456 Iseu passou os últimos dois anos com Tristão na «Joiosa Guarda». Marc odeia 

Artur porque ele protege os amantes, e sofre com a ausência da mulher, que adora. 

Seguindo o conselho de Aldret, alia-se aos Saxões para invadir o reino de Logres: as 

tropas atacam a «Joiosa Guarda», raptam Iseu, incendeiam o burgo e encaminham-se 

para Camalot. Artur manda chamar todos os seus vassalos pois os cavaleiros da Távola 

Redonda estão ausentes. Consegue um grande exército, mas os seus inimigos são mais 

numerosos. Na batalha contra os invasores, Artur luta com coragem, mas Marc fere-o. 

Há muitos mortos de um lado e do outro. Artur, ferido, é levado para o castelo e os 

Saxões fazem o cerco a Camalot. (TP2, T. IX, §§ 1-5; versão resumida em TPI: cf. 

Lõseth, § 534, nota). 

457-464 Galaaz encontra Palamedes e Artur, o Pequeno combatendo e Esclabor 

assistindo ao duelo. Palamedes, vendo Galaaz aproximar-se, diz que ele poderia vencer 

cinco cavaleiros tão valorosos como Artur, mas este não acredita. Palamedes propõe-

Ihe desistir do duelo com ele e medir forças com Galaaz. Artur, o Pequeno desafia o 

Bom Cavaleiro e é derrubado, mas continua a não estar convencido da sua 

superioridade. Artur, o Pequeno, Palamedes e Esclabor seguem Galaaz, que se dirige 

para Camalot. Chegando perto de uma ponte, o Bom Cavaleiro não ouve o guardião da 

passagem (Guinglain, o filho de Galvão) desafiá-lo do outro lado do rio, pois 

adormeceu sobre o cavalo. Guinglain deita-o à água com um golpe de lança e Galaaz, 

apressado, passa pela água em vez de voltar atrás e combater. Artur, o Pequeno 

desafia o guardião da ponte e derruba-o: considera-se melhor cavaleiro do que 

Galaaz. (TP2, T. IX, §§ 6-11). 
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Galaaz e o túmulo de Simeu 

465-468 Galaaz chega a uma abadia seguido de Artur, Palamedes e Esclabor, que 

assistem ao seguinte milagre: devido à sua presença, apaga o fogo onde jazia Simeu. 

(QV, pp. 264-5, mas com diferenças importantes; TP2, T. IX, §§ 12-13: mesma versão 

do que a Demanda ) 

O cavaleiro morto na fonte 

469 Os quatro cavaleiros encontram, junto de uma fonte, um cavaleiro moribundo. 

Trata-se de Arciel, cavaleiro da Távola Redonda, que matou seu irmão Sanades com 

quem disputava uma donzela. Tendo levado a donzela até à fonte e vendo-se ferido de 

morte, preparava-se para lhe cortar a cabeça para que outros cavaleiros não 

morressem por sua causa, quando a donzela fugiu. Os cavaleiros levam o corpo do 

companheiro até uma abadia onde é sepultado e mandam gravar na campa a história 

da sua morte (TP2, T. IX, § 13). 

A invasão de Logres / Galaaz e Artur o Pequeno (continuação) 

470-472 Um cavaleiro do rei Marc aproxima-se com quatro Saxões - Galaaz e os seus 

companheiros atacam-nos. O único sobrevivente, o cavaleiro do rei da Cornualha, diz-

Ihes que Artur está ferido e Camalot cercado, que os seus homens são em muito menor 

número do que os do rei Marc e que Iseu já está na Cornualha. Os quatro cavaleiros 

passam a noite numa ermida próximo do burgo. Galaaz preocupa-se com o destino da 

Grã-Bretanha, pois Artur é o rei que mais faz respeitar a Igreja e os seus cavaleiros 

são os melhores (TP2, T. IX, §§ 14-15). 

473-479 Chegam ao campo de batalha: o rei Caradoc e os seus homens (aliados do rei 

Artur) lutam com valentia, mas são muito menos numerosos do que os outros e estão 

perto da derrota. Ao expor aos companheiros a sua estratégia de combate, Galaaz 

exclui Palamedes, o Pagão, e este, furioso, passa para o lado de Marc. Feitos dos 

cavaleiros. Esclabor fere Marc, mas este derruba-o; Palamedes muda de campo e 

derruba Marc. É atacado de todos os lados, mas Galaaz salva-o. Feitos extraordinários 

de Galaaz: Artur, o Pequeno admite que é ele o melhor cavaleiro do mundo. As tropas 

de Marc recuam e os homens do rei Artur perseguem-nos. Marc e Aldret fogem para a 

floresta e Galaaz parte, seguido de Caradoc, que lhe pede para ir apresentar-se a 

Artur. Galaaz identifica-se, mas embrenha-se de novo na floresta. Os cavaleiros de 
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Artur relatam os feitos de Galaaz, que os salvou, e dos seus três companheiros, que são 

recebidos na corte. Artur elogia-os e oferece a cidade de Camalot a Palamedes em 

troca da sua conversão, mas este recusa. Artur sugere a Artur, o Pequeno, que um dia 

poderá suceder-lhe no trono. Na corte, festeja-se a vitória. Os três cavaleiros partem e 

Palamedes retoma a demanda da Besta Ladrador. (TP2, T. IX, §§ 15-21; TP1 contém 

um relato resumido da invasão e do cerco remetendo para o livro de Robert de Boron, 

onde se encontram os detalhes - cf. Lõseth, p. 372, n. 5) 

480-489 Galaaz pernoita numa abadia de monges brancos onde encontra um cavaleiro 

da Távola Redonda, Faran, o Negro, da linhagem do rei Lac.53 Marc e dez dos seus 

cavaleiros pedem asilo dizendo-se cavaleiros de Artur, para serem bem recebidos. 

Durante a noite, Marc avista o escudo de Galaaz e decide vingar-se, fazendo-o morrer 

de má morte. Traz veneno, dizendo que é uma mezinha para os ferimentos e dá-o a 

beber a Galaaz e Faran. O Bom Cavaleiro é avisado da traição num sonho e no dia 

seguinte, vendo o companheiro morto, obriga o rei Marc a confessar o seu crime, mas 

poupa-o pelo amor de Deus e pelo facto de ele ser rei. Galaaz manda sepultar Faran e 

escrever sobre a campa a história da sua morte. Em honra do milagre que salvou a 

vida do Bom Cavaleiro, a abadia passou a chamar-se «Maravilha de Galaaz» e sê-lo-á 

sempre. Galaaz parte; um escudeiro acompanha-o. (TP2, T. IX, §§ 22-28) 

Galaaz acusado de cobardia 

490-498 O escudeiro é filho de Froila, príncipe da Alemanha, que governava a Gália 

sob o domínio romano e que Artur matou em frente de Paris. Quer ser armado 

cavaleiro por um nobre de Logres. Guerrehet,54 Agravain e Mordret aproximam-se. O 

primeiro desafia Galaaz, mas este não quer lutar - o escudeiro chama-lhe cobarde e 

53 Loth em TP2 (cf. T. IX, § 23, p. 103). 
54 Em TP, T. IX, §§ 29ss, Gaeriet surge no lugar de Guerrehet. Segundo Irene Freire Nunes, c 'est le TP 
qui est fautif car il présente souvent des déformations en ce qui concerne les noms propres (Le Graal 
Ibérique..., pp. 163-164). Ainda que este argumento não nos pareça suficiente, o desenvolvimento do 
episódio em causa confirma a intuição da editora. Um pouco mais tarde, na Demanda, os três irmãos 
encontram Galvão, Keu e Brandelis. Guerrehet quer saber notícias de Gaeriet, e Keu responde que o viu 
recentemente e que ele lhe pedira notícias de Galaaz (cf. § 495, p. 366). Em TP2, é Gaeriet quem quer 
saber notícias de Galaaz; Keu responde que o viu recentemente e que ele lhe perguntou por Galvão (T. 
IX, § 34, p. 119). Se o interesse de Guerrehet pelo irmão Gaeriet e de Gaeriet por Galaaz são 
perfeitamente verosímeis, já o de Galaaz por Galvão (exclusivo de TP) é mais inesperado, o que nos leva 
a crer que teria sido TP a modificar a versão original. Há ainda um outro detalhe que nos leva a pensar 
que é a Demanda que apresenta a versão correcta: Gaeriet, algum tempo antes, numa passagem que 
remonta à matéria primitiva, (cf. §§ 256-260) batera-se violentamente contra Mordret indo até ao ponto 
de querer matá-lo, enquanto no episódio de TP, surge a seu lado. 
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abandona-o. Os quatro cavaleiros avistam um castelo de onde saem quatro outros 

homens que os desafiam. Os irmãos de Galvão derrubam três deles, mas Galaaz recusa 

lutar sem motivo com o quarto e os outros acusam-no de cobardia. Quando entram no 

castelo, todos se apresentam e, ao ouvir o nome de Galaaz, presumem que se trata de 

um cavaleiro homónimo, usando um escudo igual ao do Bom Cavaleiro. Os três irmãos 

são muito bem recebidos, ao contrário de Galaaz, desprezado pela sua suposta 

cobardia, surpreendente num cavaleiro tão belo. Galaaz, envergonhado, suporta as 

críticas pois não quer entrar em conflito com companheiros da Távola Redonda. Os 

quatro cavaleiros partem, mas Galaaz separa-se dos três irmãos numa encruzilhada. 

Mordret lamenta que este cavaleiro use o mesmo escudo do que o melhor cavaleiro do 

mundo - é uma desonra para toda a cavalaria. Os três irmãos continuam o seu caminho 

e encontram Galvão, Keu e Brandelis, que se dirigiam para Camalot para auxiliar 

Artur, mas que, ao saber que Marc foi vencido, decidem ir com os outros até à Terra 

Foranha (para onde Galaaz também se dirige). Os três irmãos dizem que conheceram 

Galaaz, o Mau, e Galvão jura que lhe tomará o escudo se o vir, pois um cobarde não 

deve usar armas iguais às do Bom Cavaleiro. Os seis companheiros encontram Galaaz 

e desafiam-no, mas ele derruba-os um a um. Brandelis lamenta que tenham desafiado 

gratuitamente o melhor cavaleiro do mundo. Os seis cavaleiros pedem perdão a Galaaz 

(TP2, T. IX, §§ 28-36). 

Estor e Galvão (vingança) 

498-500 Nesse momento chegam Estor e Meraugis. O primeiro desafia Galvão pois 

quer vingar Erec, mas Galvão tem medo de lutar porque sabe que Galaaz e Meraugis 

defenderão seguramente Estor. Recusa o duelo argumentando que são ambos 

companheiros da Távola Redonda e que ainda para mais ele se encontra ferido, e 

propõe um combate judicial na corte de Artur para daí a quarenta dias. Meraugis e 

Estor acusam Galvão de traição e Galaaz tenta em vão fazer as pazes entre os 

cavaleiros. Estor e Meraugis iam em auxílio de Artur, mas quando Galaaz lhes 

comunica o resultado da batalha, decidem acompanhá-lo até à Terra Foranha. (TP2, 

T. IX, §§ 37-38) 
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No Castelo Felon 

501-515 Os três companheiros afastam-se muito de Camalot e chegam ao Castelo 

Felon. Uma bela donzela avisa-os de que os cavaleiros e as donzelas que aí entram são 

feitos prisioneiros, mas eles não recuam. Este castelo fora construído por Galmanasar, 

da família de Príamo, rei de Tróia, e passara de pai para filho sem que jamais nenhum 

dos seus habitantes se tivesse convertido ao cristianismo. O senhor do castelo, Harpion, 

fizera gravar duas mensagens sobre dois padrões, atraindo os cavaleiros em demanda 

de aventuras e as donzelas desaconselhadas, mas tratava-se de uma armadilha: os 

ca\>aleiros eram aprisionados e acabavam por morrer, e as donzelas serviam como 

barregãs e depois como bordadeiras. Harpion queria assim apanhar na sua teia todos 

os cavaleiros de Artur. Chegados ao castelo, os três companheiros são muito bem 

recebidos, mas assim que se desarmam, são aprisionados. Apesar do desespero dos 

companheiros, Galaaz sabe que Deus os ajudará. Passa grande parte da noite em 

orações e finalmente adormece. Em sonhos, um homem muito belo promete-lhe que no 

dia seguinte ele será libertado e diz-lhe para matar todos os habitantes do castelo com 

excepção das donzelas aprisionadas, que deverá libertar. No dia seguinte, uma 

tempestade cai sobre o castelo Felon e atinge a torre onde se encontram os três 

prisioneiros, que se desmorona sem lhes tocar. Uma donzela estende a Galaaz a sua 

espada e os três companheiros lançam-se ao ataque do castelo, matando todos os seus 

habitantes e pondo fogo ao burgo. Tudo é destruído, com excepção da torre onde estão 

aprisionadas quinhentas donzelas, que eles libertam (cinquenta já tinham morrido 

durante a tempestade) e que se ajoelham frente ao Bom Cavaleiro: a filha do rei de 

Lamblande anunciara, antes de morrer, a vinda de Galaaz, o libertador. Os três 

cavaleiros partem e anunciam por todo o lado a destruição do Castelo Felon, o que 

provoca a conversão de muitos Infiéis. As donzelas sobreviventes mandam sepultar as 

suas companheiras e dirigem-se para a corte de Artur, que as acolhe e parte para o 

Castelo Felon. [Lacuna no ms. português, correspondente aos §§ 286-288 da Demanda 

espanhola e aos §§ 44-45 de TP2, T. IX: Artur tenta reconstruir o castelo e a torre, 

mas as muralhas abatem e matam os novos habitantes. Uma voz avisa Artur de que só o 

rei Carlos poderá reconstruí-lo - pois será melhor cavaleiro e mais leal para com a 

Igreja - e que fará erguer uma estátua de Galaaz no cume da torre] (TP2, T. IX, §§ 

39-45) 
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Navegação de Lancelot 

516-518 Depois de Lancelot ter lido a carta,55 a barca aporta a uma ilha onde se 

encontra um homem muito velho: é o rei Galegantim, avô materno de Lancelot, que faz 

penitência por um pecado e que repreende o neto por ter traído Deus e Artur ao tornar-

se amante de Genebra, acrescentando que, se ele for casto, Deus poderá ainda perdoar-

lhe os seus pecados. Lancelot navega muito tempo, alimentado pela Graça divina, até 

que chega, um dia, à orla de uma floresta (QV, pp. 247-249 - neste texto, o velho é 

anónimo; TP2, T. IX, §§ 46-48: mesma versão do que a Demanda, mas sem a lacuna.) 

Angústia de Tristão 

519-521 Galaaz, Estor e Meraugis cavalgam durante muito tempo sem encontrar 

aventuras, até ao dia em que encontram Tristão no local onde Galaaz e Palamedes o 

haviam deixado para cuidarem dos seus ferimentos.56 Relatam-lhe a invasão de 

Logres, a derrota de Marc e o rapto de Iseu, que o enche de angústia e lhe provoca a 

reabertura das chagas: Tristão só se curará dentro de seis meses ou mais. Os outros 

cavaleiros deixam-no e seguem caminhos separados. (TP2, T. IX, § 49; TP1, Lõseth, § 

533; TP2 e TP1 relatam em seguida as últimas aventuras de Tristão e a morte dos 

amantes.57) 

Navegação de Lancelot e Galaaz 

521-524 Galaaz adormece numa capela em ruínas e, a meio da noite, ouve uma voz 

ordenar-lhe que cavalgue até ao mar. Quando chega à costa, avista o barco onde se 

encontram Lancelot e o corpo da irmã de Perceval, e embarca. Pai e filho navegam muito 

tempo juntos, acabando numerosas aventuras. Um dia, vêem sair da floresta um cavaleiro 

de armas brancas que dá um cavalo branco a Galaaz e lhe diz para prosseguir as suas 

aventuras no reino de Logres. Lancelot fica na barca e Galaaz parte a cavalo. (QV, pp. 

250-252; TP2, T. IX, §§ 87-88 e 91; cada um dos três textos apresenta uma versão 

diferente, mas as variações não parecem dever-se a acrescentos tristanianos) 

55 A lacuna do manuscrito português prossegue nesta passagem do nível primitivo: em QV (p. 247), tal 
como em TP2 (T. IX, §§ 46-47), Lancelot entra na barca onde se encontra o corpo da irmã de Perceval e 
descobre a carta que Perceval aí tinha deixado. 
56 Cf. § 387. 
57 Cf. T. IX, §§ 51-86 e Lõseth, §§ 535-550. 

43 



O conde Bedoim 

525-535 Galaaz passa a noite com um eremita. [Lacuna no texto português, que 

corresponde aos §§ 292-296 da Demanda espanhola e aos §§ 92-93 de TP2, T. IX: 

Galaaz é acolhido por uma viúva que o conde Bedoim, seu irmão, espoliou. Galaaz 

intima o senhor a devolver os bens roubados, mas é expulso e, decidido a recuperar as 

terras da senhora, vê-se forçado a esperar melhor ocasião, encontrando abrigo na orla 

da floresta. ] Boorz e Perceval encontram Galaaz: os três companheiros fazem o cerco a 

um castelo onde há mais de trezentos cavaleiros. Depois, surge Samaliel, o filho de 

Froila, que pede a Galaaz que o arme cavaleiro e que lhe perdoe as suas zombarias, 

juntando-se aos três eleitos. Em dois recontros secretos, Galaaz e os companheiros 

derrotam o conde, que Boorz e Perceval conduzem até ao castelo da irmã, cujos 

agravos serão reparados. Entretanto, Galaaz vai com Samaliel até um eremitério onde 

o arma cavaleiro. (TP2, T. IX, §§ 92-101) 

Aventuras de Samaliel, o cavaleiro das duas espadas 

536-542 Os dois cavaleiros separam-se, mas três dias mais tarde Galaaz encontra 

Samaliel gravemente ferido: foi atacado por Ivain, filho de Urien. Samaliel parte pois 

tem que recuperar a espada de seu pai que uma donzela lhe roubara durante o 

combate. Galaaz encontra Ivain ferido e ajuda-o a chegar até uma abadia onde lhe 

tratarão os ferimentos. Ivain explica que atacara Samaliel para vingar Lucan (que ele 

havia derrubado) e que o jovem cavaleiro é um dos melhores do mundo. Samaliel 

consegue reaver a arma e Keu surpreende-se ao vê-lo com duas espadas, pois nesse 

tempo os cavaleiros que usavam duas espadas eram forçados a lutar simultaneamente 

com dois adversários. Samaliel explica que usa uma espada por amor ao pai e a outra 

por amor àquele que o armou cavaleiro. Interroga Keu sobre a sua identidade e diz-lhe 

que Artur é o homem que ele mais odeia, pois matou seu pai. Keu desafia Samaliel para 

defender a honra de Artur, mas é derrubado. Depois de curar as feridas, Samaliel 

retoma a errância e encontra Girflet e Gaeriet. O primeiro, irritado à vista das duas 

espadas, desafia-o e é derrubado; Gaeriet ataca-o para vingar Girflet, mas é 

igualmente vencido. (TP2, T. IX, §§101-105) 

543-544 Um dia, Samaliel encontra Artur adormecido na floresta de Camalot e 

prepara-se para o matar, mas o escudeiro do rei suplica-lhe que não o faça. Samaliel 

hesita: por um lado, deve vingar o pai; por outro lado, o rei Artur é o melhor rei do 
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mundo, pelo que a sua morte seria uma catástrofe e o seu homicídio, um grande 

pecado. Samaliel deixa portanto a espada de seu pai no lugar da de Artur e parte. 

Artur, quando desperta, é informado pelo escudeiro do que se passou. Muito 

impressionado pela cortesia de Samaliel, promete usar a sua espada e manda escrever 

o episódio no livro das aventuras. (TP2, T. IX, §§ 106-107) 

No Castelo de Corberic 

545-552 Lancelot desembarca e entra no Paço Aventuroso, em Corberic. Os cavaleiros 

errantes só podiam aproximar-se deste castelo se a aventura aí os conduzisse, pois 

Canabos5& tinha-o encantado para impedir a mulher de ver o amante. Os dois amantes 

morreram de tristeza e o encantamento durou desde antes de Uterpendragon até ao 

tempo de Carlos o Grande, que arrasou o castelo. (TP2, T. IX, § 108) Lancelot 

aproxima-se do Graal e fica inconsciente durante vinte e quatro dias. Quando desperta, já 

não tem estamenha e não ousa pedi-la. Enquanto janta com o rei Peles (são alimentados 

pela passagem do Graal), as portas e as janelas fecham-se milagrosamente, impedindo a 

entrada de Estor, que parte envergonhado por ter desonrado a sua linhagem. (Algumas 

semelhanças com QV, pp. 253-261; TP2, T. IX, §§ 109-112: mesma versão do que a 

Demanda.) 

552-555 Estor encontra Galvão e Gaeriet: Galvão, atribuindo a sua tristeza à morte de 

Erec, afasta-se, mas Gaeriet quer saber o que se passa e Estor relata-lhe a sua 

humilhante aventura em Corberic. Os dois irmãos dirigem-se para Corberic, são 

igualmente impedidos de entrar no castelo, e partem sob as zombarias da assistência.59 

Galvão maldiz Corberic, mas Gaeriet comenta que são eles os responsáveis pela 

humilhação sofrida. Surge então a irmã de Ivain,60 que repreende Galvão e lhe 

anuncia que, ao contrário dele, Perceval, o filho do rei Pelinor, entrará no Paço 

58 Tanaburs em TP2, IX, § 108 
59 Esta passagem, embora ausente de QV, parece remontar à Queste primitiva (cf. J. C. Miranda, 
Galaaz, pp. 151-152). As duas cenas paralelas em que Galvão evita discretamente Estor são uma hábil 
solução do interpolador para conservar o encontro dos dois cavaleiros sem fazer estalar um conflito 
motivado pela morte de Erec. Na verdade, o facto de Estor estar dominado pela vergonha e a desilusão 
não explica totalmente que ele ignore o homicida do seu grande amigo. Quanto à reacção de Galvão face 
ao insucesso no castelo de Corberic, não pode pertencer senão à matéria tristaniana: o Galvão do 
primeiro nível de redacção não blasfema (veja-se, por exemplo, a sua atitude bem mais humilde aquando 
da primeira visita ao castelo do Graal, em LP (cf. T. II, LXVI, 32-35, pp. 386-387). 
60 Em TP2, trata-se da irmã de Ivain, o Bastardo (cf. T. IX, § 115), o que poderá dever-se a um erro do 
copista ou a uma alteração do redactor, que eliminara a cena da morte de Ivain de Cenel e os discursos 
acusatórios de sua irmã. 
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Aventuroso. Gaeriet volta a encontrar Estor (Galvão parte pois sabe que Estor o odeia 

devido ao homicídio de Erec). Lancelot chega e conforta o irmão (TP2, T. IX, §§ 114-

116). 

A conversão de Palamedes 

556-557 Gaeriet, Lancelot e Estor avistam a Besta Ladrador e perseguem-na, mas 

Palamedes, que surge entretanto, quer impedi-los de o fazer. Estor e Gaeriet são 

derrubados. Lancelot desafia-o e ambos caem. Palamedes parte ferido e Estor afirma 

que é ele o melhor cavaleiro do mundo depois de Galaaz e de Tristão. (TP2, T. IX, § 

117) 

558-574 Palamedes encontra Galvão que anda caçando a Besta. Os dois cavaleiros 

discutem sobre o valor dos homens de Artur e lutam. Palamedes, apesar de ferido, 

derruba e fere Galvão. Galaaz encontra-o ferido, chorando a sua desventura e dizendo 

que o cavaleiro que o feriu acaba de matar Lionel: Galvão mente para excitar a ira de 

Galaaz contra Palamedes. Com efeito, Galaaz desafia Palamedes, mas este responde-

Ihe que nunca matou nenhum cavaleiro da sua linhagem e pede-lhe tréguas até que os 

seus ferimentos estejam curados: Galaaz fixa um encontro com ele perto da fonte, para 

daí a vinte dias. Palamedes fala ao pai da sua preocupação: vai certamente morrer no 

duelo com Galaaz. Esclabor responde-lhe que Deus, que sempre o ajudou apesar da 

sua impiedade, o abandonará nesta última batalha se ele não se converter. Palamedes 

promete que, se não morrer, se converterá e manda fazer armas novas, todas negras. 

Ao dirigir-se para a fonte, Palamedes cruza-se com Galvão, que o desafia, e derruba-o. 

Galvão parte e encontra Gaeriet que o avisa do valor excepcional de Palamedes, mas 

Galvão insiste que quer matá-lo. Palamedes e Galaaz lutam junto da fonte: Galaaz é 

superior, mas Palamedes não quer dar-se por vencido. Galaaz, que admira o seu valor 

como cavaleiro, diz-lhe que lhe perdoará se ele se fizer seu vassalo e se converter. 

Palamedes converte-se e as suas chagas curam-se milagrosamente graças à água do 

baptismo. O rei Artur fará escrever este milagre no livro das aventuras. Ao fim de três 

dias, Galaaz e Palamedes partem. Palamedes dirige-se para Camalot, pois para ir em 
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demanda do Graal, terá que ser cavaleiro da Távola Redonda. Na corte, o nome de 

Palamedes surge numa das cadeiras e ele ocupa o seu lugar. 61 

Palamedes e o Cavaleiro da Torre do Gigante (a Fonte de Guariçom) 

575-581 Palamedes inicia a demanda do Graal. Um ano mais tarde, pernoita com 

Galaaz numa abadia que o rei Ban mandara construir na Floresta das Serpentes. Os 

dois companheiros chegam à Torre do Gigante e Galaaz explica que, sempre que é 

vencido, o Cavaleiro da Fonte parte ferido, regressando em breve curado para retomar 

o combate tantas vezes quantas forem necessárias. Um escudeiro sai da torre e toca um 

corno para chamar o cavaleiro, que já venceu Gaeriet. O duelo decorrerá num prado 

atravessado por um riacho vindo de uma fonte próxima, cuja água tem a virtude de 

curar as feridas de quem a bebe. (A maravilha da Fonte de Guariçom, assim como as 

da Besta Ladrador e da velha senhora da capela serão reveladas aos três eleitos pelo 

rei Tolheito.) Palamedes e o cavaleiro da fonte lutam. Por cinco vezes, este chega ao 

limite das suas forças, pede para repousar, afasta-se por um momento e regressa 

curado. Finalmente, Palamedes decide não lhe conceder nenhum momento de repouso 

até ao fim do combate e derrota-o. O cavaleiro vencido (Atamas), obrigado a revelar o 

segredo do seu vigor, leva-o até perto da fonte de que é guardião: a água que bebem 

cura as feridas de ambos. Galvão, Gaeriet, Blioberis e Sagramor estão prisioneiros na 

Torre do Gigante: Atamas derrotara-os e infligira-lhes rudes penas. Palamedes liberta-

os e cada um segue o seu caminho. 

Galaaz, o túmulo de Mois e a Fonte que ferve 

582-586 Galaaz apaga o fogo do túmulo de Mois, no Paço Perigoso, na Floresta de 

Arnantes.62 Tendo chegado à Floresta Perigosa (onde Lancelot matara os dois leões que 

guardavam o túmulo do rei Lancelot),63 Galaaz encontra um cavaleiro, um escudeiro e 

uma donzela que cai numa fonte de água fervente e morre. Galaaz mergulha as mãos na 

61 -rp2 T. IX, § 118 dá uma versão mais breve e certamente refundida da conversão de Palamedes. Cf. 
F. Bogdanow, The Romance of the Grail, pp. 104-109. 
62 Em TP2, T. IX, § 90, este episódio é mais desenvolvido mas reproduz quase sem variações a 
passagem em que Galaaz apagara o fogo da caiupa do pai de Mois, Simeu (cf. TP2, T. IX, § 12 e 
Demanda, §§ 466-468). 
63 Alusão ao episódio de LP, T. V, XCIII, pp. 117ss. 
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água, que arrefece.64 O cavaleiro, depois de mandar sepultar a donzela, irá relatar a 

aventura à corte de Artur. O que não é relatado aqui (para que a última parte do livro 

não seja maior do que as duas primeiras) está no Conto do Braadof^ 

Morte da Besta Ladrador 

587-590 Galaaz acaba muitas aventuras. Um dia, na Floresta Gasta, avista a Besta 

Ladrador seguida de vinte «companhias» de cães. Tendo encontrado Perceval e 

Palamedes, os três companheiros decidem perseguir juntos o monstro. Passam a noite 

na floresta sem comer nem beber, e no dia seguinte entram num vale no meio do qual 

há um pequeno lago onde a Besta vai beber. Os cães cercam o lago, ladrando, e 

Palamedes fere a Besta com a sua lança. O monstro lança um grito e é devorado pelas 

chamas. A água começa a ferver e ferve ainda hoje - o lago tomou, desde então, o 

nome de «Lago da Besta». Galaaz anuncia que, ao contrário da aventura da Besta, a 

aventura do lago que ferve não será acabada no seu tempo. Os três companheiros, 

depois de muitas aventuras relatadas no Conto do Braado, chegam a Corberic. 

Os cavaleiros eleitos no Castelo de Corberic 

591-600 Galaaz, Perceval e Palamedes entram no castelo de Corberic e depois no Paço 

Aventuroso, cuja porta se abre milagrosamente, e encontram aí nove outros cavaleiros: 

Boorz de Gaunes, Melian da Dinamarca (as suas aventuras são relatadas no Conto 

doBraadó), Elain, o Branco, Artur, o Pequeno, Meraugis de Porlesgues, Claudim, filho 

de Claudas, Lambegues, Pinabel da Insua e Per sidos de Calaz66 Galaaz entra na 

câmara onde se encontram o rei Tolheito (Peleam), o Graal e a Lança que sangra e cura 

a ferida do rei (outrora infligida pelo Cavaleiro das duas Espadas) com o sangue da 

64 QV contém apenas uma breve alusão ao arrefecimento da Fonte que ferve (cf. pp. 263-264). 
65 Segundo J. C. Miranda, estes episódios, embora pertençam à matéria primitiva, foram removidos da 
sua localização inicial e reescritos: encontram-se numa parte do romance em que a matéria tristaniana 
domina tudo, tendo alterado a estrutura inicial da narrativa (cf. A Demanda e o Cicio, p. 228). 
66 Em QV, para além dos três eleitos, apenas Claudim é nomeado (cf. p. 272). Quanto aos outros, J. C. 
Miranda comenta: (...) se a presença de alguns se compreende, porque pertencem ou devem fidelidade 
à linhagem santa do herói - Melias, que fora armado cavaleiro por Galaaz; Elaim, o Branco; 
Lambeguez, filho de Pharien, que era vassalo do rei Bam de Benoic, e até Claudim, que após a derrota 
do pai, o rei Claudas da Deserta, estaria submetido aos senhores que agora dominavam as suas terras, 
que não eram outros senão Lancelot e a sua linhagem -, para a presença de Persides, possivelmente o 
marido de Heliene sanz Per, é já mais difícil encontrar explicação satisfatória. Quanto a Palamedes, 
Artur, o Pequeno, Meraugis de Porlesgues e Pinabel da Insua, trata-se certamente de nomes 
acrescentados pelo nível B do romance. (A Demanda e o Ciclo, p. 231, n. 766). 
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lança, que desaparece no ar para sempre. O rei Peleam decide tornar-se eremita. Os doze 

cavaleiros penetram na câmara do Graal, recebem a comunhão de Cristo (têm a sensação 

de engolir um homem vivo e são alimentados pela graça do Graal) e partem de novo à 

aventura. O narrador anuncia que contará as aventuras de Palamedes e dos três eleitos 

e acrescenta que as aventuras dos outros oito cavaleiros se encontram no Conto do 

Braado. (Alguns pontos de contacto com QV, pp. 266-272 e TP2, T. IX, §§ 119-

120.)67 

Morte de Palamedes 

601-603 Lancelot e Estor encontram Palamedes perto de uma fonte. O primeiro, que 

este venceu uma vez numa justa, desafia-o para uma luta de espadas. O duelo tem 

início e, apercebendo-se do valor do adversário, Palamedes iníerroga-o sobre a sua 

identidade, temendo que se trate de um cavaleiro da Távola Redonda. Lancelot 

confessa que o reconhecera, mas que queria medir forças com ele e pede-lhe perdão. 

Palamedes oferece-lhe a espada e fala-lhe das maravilhas de Corberic. Os cavaleiros 

separam-se. (TP2, T. IX, §§ 127-130) 

604-608 Palamedes, que cavalga gravemente ferido, encontra Galvão e Agravain, sãos 

e repousados. Galvão desafia-o, Palamedes tenta evitar o confronto invocando os seus 

ferimentos e as regras da Távola Redonda, mas os dois irmãos atacam-no em 

simultâneo. Galvão fere Palamedes de morte com um só golpe de espada e partem de 

novo: Galvão exulta com a morte do inimigo, mas Agravain lamenta a perda de tão 

excelente cavaleiro. Lancelot e Estor encontram Palamedes moribundo, que lhes revela 

a traição de que fora vítima, mas perdoa aos sobrinhos de Artur. Morre depois de ter 

cumprido todos os rituais cristãos, e os dois irmãos choram-no durante um dia e uma 

noite. No dia seguinte, chega Esclabor que, vendo o filho morto, pede aos dois 

cavaleiros que o ajudem a enterrá-lo na abadia que ele próprio fundou. Sepultado 

Palamedes num túmulo muito rico, Esclabor continua a chorar a morte do filho. Parte 

com um escudeiro a quem pede para levar o seu sangue à abadia, crava a espada no 

67 Segundo J. C. Miranda, este episódio foi inserido numa parte da Demanda que apresenta profundas 
divergências em relação à Oueste primitiva. As diferenças entre as três versões que chegaram até nós 
(QV, Demanda, TP2) são muito numerosas, mas não as examinaremos detalhadamente já que, em 
geral, não se devem a intervenções da matéria tristaniana. Bogdanow compara as versões do ms. fr. 343, 
de TP2 e de QV, partindo do princípio, a nosso ver errado, de que o texto de QV é o original (cf. The 
Romance of the Grail, pp. 110-113). J. C. Miranda faz uma comparação das versões de QV e da 
Demanda (cf. A Demanda e o Ciclo, pp. 230-233). 
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próprio corpo, enche o elmo com o seu sangue e dá-o ao escudeiro. Os monges 

escrevem o epitáfio de Palamedes e Esclabor com o sangue deste e Artur, ao saber da 

morte de tão excelso cavaleiro, lamenta o grande pecado de Galvão. (TP2, T. IX, §§ 

127-134) 

As três maravilhas 

609-615 Galaaz, Boorz e Perceval, que se dirigem para o mar, chegam a um eremitério 

próximo de Corberic para onde o rei Peleam se havia retirado. Galaaz pede-lhe que lhe 

revele a origem das três maravilhas que vira naquela floresta: a da Besta Ladrador, a 

da Fonte de Guariçom e a da senhora da capela.^ O rei explica a origem da Besta 

Ladrador. Antigamente, havia em Logres um rei chamado Hipomenes cuja filha era a 

mais bela donzela do reino e cujo filho era tão belo e tão virtuoso que a todos 

maravilhava. O donzel era letrado, mas a irmã, para além das sete artes liberais, 

praticava também a magia. A donzela apaixonou-se pelo irmão, que queria guardar a 

virgindade. Depois de tentar, sem sucesso, conquistá-lo por todos os meios, a donzela 

aproximou-se de uma fonte com a intenção de se suicidar. Então, apareceu-lhe o 

Demónio na figura de um belo homem, que lhe prometeu o irmão em troca do seu 

amor. A donzela entregou-se ao Diabo como a mãe de Merlim a seu pai e logo 

esqueceu o seu primeiro amor, mas um dia pediu ao amante ajuda para se vingar do 

irmão. Ele aconselhou-a a encenar uma tentativa de violação; a donzela assim o fez, e 

seu pai aprisionou o donzel. O rei reuniu o conselho, que condenou o acusado à morte. 

A falsa vítima determinou que ele seria deitado aos cães e o donzel, lamentando-se por 

lhe estar destinada morte tão vergonhosa, anunciou que Deus o vingaria demonstrando 

que o filho que a irmã transportava no ventre e que ela clamava ser fruto da sua 

ligação incestuosa, não era dele mas do Demónio: como recordação dos cães que iam 

devorá-lo, a Besta teria sempre cães a ladrar no seu ventre e espalharia a morte até à 

vinda do Bom Cavaleiro, seu homónimo, que haveria de matá-la. O rei fez guardar a 

filha, e quando soube do nascimento da horrenda Besta Ladrador, forçou-a a confessar 

tudo e condenou-a à mortel 

68 Em nenhuma passagem da Demanda, o milagre da senhora da capela é presenciado por Galaaz; é 
Elain, o Branco, quem beneficia dessa visão (cf. § 149). 
69 No ms. BN fr. 24400, a história da Besta Ladrador integra-se num contexto diferente: Lancelot 
encontra Segurades e este conta-lhe o milagre que deu origem à fonte junto da qual eles se encontram 
(trata-se da Fonte de Guariçom). Depois, a pedido de Lancelot, que considera a concepção da Besta 
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615-616 0 rei Peleam explica em seguida as origens da Fonte de Guariçom. No tempo 

de José de Arimateia, o exército do rei Mordaim e do seu cunhado Nascido foi 

perseguido pelo rei Camalis até à Torre do Gigante. Ai, Camalispropôs a Nascido, que 

estava gravemente ferido, um duelo para decidir o resultado da sua disputa. Na véspera 

do combate, uma voz anunciou ao cavaleiro cristão que no dia seguinte, no local onde 

ele cravaria a lança no solo, surgiria uma fonte, que curaria todas as feridas e seria 

chamada «Fonte de Guariçom». Nascido foi assim curado das suas chagas e derrotou o 

rei infiel, que se converteu, tal como todos os seus homens. 

617-619 Por fim, o rei Peleam relata a história da senhora da capela, uma rainha de 

nome Genebra. Rica e virtuosa, pertencia à linhagem de Perceval e tinha três filhos e 

uma filha que amava um cavaleiro de seu pai, que este lhe recusara por ser de baixa 

linhagem. O cavaleiro prometeu então à amiga que mataria o rei e cravou-lhe um 

punhal no coração enquanto ele dormia. Em pânico, o homicida deixou cair a arma no 

leito, junto da rainha, e fugiu. Os irmãos da donzela, convencidos da culpa da rainha, 

fecharam-na viva num túmulo, mas Deus recompensou as suas boas acções 

alimentando-a de pão celestial. Perto da sua sepultura, os doentes e os feridos 

curavam-se milagrosamente. Enquanto permaneceu na câmara do Graal, Peleam era 

informado por uma voz de todas as maravilhas de Logres. 

Viagem até Sarraz 

620-629 Os três cavaleiros eleitos navegam com o Graal, que não voltará à Grã-

Bretanha, na barca de Salomão. Depois da partida do Graal, grandes fomes começam em 

Inglaterra e Artur afirma que, se José e a sua linhagem haviam obtido a guarda do Graal 

graças à sua bondade e proeza, ele os seus tinham-na perdido por causa dos seus 

pecados. (QV, pp. 273-275) Os três eleitos chegam a Sarraz com o Graal e o corpo da 

irmã de Perceval. Levam a mesa do Graal ao Paço Espiritual (Galaaz cura um paralítico), 

onde sepultam a donzela. Depois, são aprisionados pelo rei de Sarraz, Escorant, e 

libertados ao fim de um ano. Galaaz é coroado rei de Sarraz, e um ano mais tarde todas 

as maravilhas do Graal são-lhe reveladas: aparição de Josefes e desaparecimento do 

Ladrador mais maravilhosa ainda, Segurades relata-lha também. Quanto ao ms. 112 (que pertence a 
uma fase tardia da tradição cíclica pois já utiliza o Palamedes), retoma o contexto da Demanda: é 
Peleam tornado ermita que conta a Galaaz e aos seus companheiros a história da concepção da Besta, 
mas não os informa sobre a Fonte de Guariçom e a senhora da Capela, ainda que Galaaz lho peça, 
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Graal. Depois da morte de Galaaz, Perceval retira-se num eremitério e morre, por sua 

vez, ao fim de um ano e pouco. Boorz sepulta-o no Paço Espiritual (ao lado da irmã e de 

Galaaz) e parte para Camalot. (QV, pp.275-279; TP2, T. IX, §§ 135-138; 142) 

630-631 Um cavaleiro informa Boorz sobre Artur e a linhagem de Ban: o duelo entre 

Estor e Galvão foi anulado, mas o ódio entre as duas linhagens mantém-se, tanto mais 

que os parentes de Artur descobriram o adultério de Lancelot e Genebra (TP2, T. IX, § 

142). Boorz, em Camalot, narra as aventuras do Graal, que Artur manda copiar (QV, 

pp.279-80; TP2, T. IX, §§ 142-143) e tenta reconciliar Estor e Galvão, mas o primeiro 

não perdoa a morte de Erec. Boorz e Lionel lamentam o pecado de Lancelot, que 

provocará um grave conflito entre a linhagem de Ban e a de Artur. 

A Mort Artu10 

632-661 Os sobrinhos de Artur discutem: Galvão e Gaeriet não querem revelar o pecado 

de Lancelot, mas os seus três irmãos estão decididos a fazê-lo. Artur aparece 

repentinamente e Agravain conta-lhe tudo, mas o rei só se vingará se obtiver uma prova 

da traição. Guerrehet, Agravain e Mordret surpreendem os amantes, mas Lancelot foge 

para a floresta. Artur reúne os seus barões e Genebra é condenada à morte, mas Lancelot 

e os seus companheiros atacam a sua guarda, matando muitos cavaleiros (Gaeriet, 

Guerrehet e Agravain estão entre as vítimas), e salvam-na da fogueira. Genebra e 

Lancelot refugiam-se na «Joiosa Guarda». Artur chora os sobrinhos, e Galvão os irmãos. 

Artur, de um lado, e Lancelot, do outro, reúnem os seus vassalos para a guerra. Artur 

escolhe novos cavaleiros para substituir os da Távola Redonda que morreram ou que 

tomaram o partido de Lancelot. As hostes de Artur fazem o cerco à «Joiosa Guarda.» 

(MA, §§ 85-111 : mesma versão, com ínfimas variações) 

devido à interpolação de um fragmento de QV. Cf. C. E. Pickford, L'évolution du roman Arthurien..., 
p. 317. 
70 A Demanda termina com uma versão curta, mas bastante completa da Mort Artu (os episódios 
resumidos correspondem aos que se seguem ao § 85 da edição de Jean Frappier), enquanto TP2 (T. IX, 
§ 143) retoma apenas as cenas iniciais (§§ 1-3), em que Boorz conta as suas aventuras e em que Galvão 
confessa quantos cavaleiros da Távola Redonda matou na Demanda. As passagens da Demanda que não 
se encontram na versão da Vulgata da MA estão sublinhadas e os acrescentos que, quanto a nós, 
pertencem à matéria tristaniana aparecem em itálico. Note-se que, para J. C. Miranda, a Mort Artu da 
Vulgata não é o texto mais próximo do original, já que toda a parte inicial da MA, até à revelação, por 
Agrevaim, das relações da rainha com Lancelot, deve ser considerada tardia e elaborada num contexto 
de reformulação do ciclo (...). A «Mort Artu» original não constituiria obra autónoma, mas sim uma 
continuação da «Oueste dei Saint Graal» que levaria o ciclo à sua conclusão (...). (A Demanda e o 
Ciclo, p. 240) 
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662-664 Uma mensageira de Lancelot tenta evitar a guerra, mas Artur prometeu a 

Galvão que vingará os seus irmãos e recusa a paz. Artur é derrotado e, forçado pela 

Igreja, aceita de novo Genebra, que Lancelot lhe entrega. O filho de Ban parte para a 

Gália e faz Boorz e Lionel reis de Gaunes e de Benoic. Artur cerca a cidade de Gaunes 

(breve resumo de MA, §§ 111-133). 

665-667 Artur queixa-se de não conseguir ganhar a guerra e Galvão propõe um duelo a 

Lancelot para resolver a questão; Lancelot fere gravemente Galvão (que morrerá deste 

ferimento) - o conflito com Artur terminou. O imperador romano prepara-se para tomar 

as terras de Artur, mas este, passando para o continente, derrota-o. Aproveitando a 

ausência de Artur, Mordret usurpou a coroa de Logres e pretende casar com Genebra 

(breve resumo de MA, §§ 144-163). 

667 Com efeito, Artur, antes de partir para a guerra, dera a Mordret a guarda do reino e 

da rainha, mas este, ávido de poder, forjara uma carta em que o rei Artur ordenava aos 

seus súbditos que coroassem Mordret e lhe dessem Genebra. Mordret subira ao trono, 

mas a rainha refugiara-se na Torre de Londres (breve resumo de MA, §§ 134-143). 

668-669 Artur decide portanto partir para Logres com os seus homens mas Keu, ferido 

de morte, pede que o levem até à Normandia para poder morrer junto de uma donzela 

que fora sua amiga. Galvão morre no momento em que pisa a costa de Logres, Mordret 

deixa Logres com um grande exército e Genebra refugia-se num convento (breve resumo 

de MA, §§ 165-70). 

670-671 Artur e Mordret estão prontos para a batalha. Tudo o que não será relatado 

aqui (as grandes batalhas entre as linhagens de Ban e Artur e entre o imperador de 

Roma e o rei Artur) encontra-se no Conto do Braado. Carnificina na batalha de 

Salesbieres, onde morreram seis reis da parte do rei Artur, cujos nomes estão no Conto 

do Braado, feitos de Mordret (no Conto do Braado estão os nomes dos seis 

companheiros da Távola Redonda que ele matou) e de Artur, (breve resumo de MA, §§ 

178-185) 

672-673 Artur derruba Mordret e este mata Sagramor. Artur fere Mordret com um 

golpe de lança e um raio de sol passa através da ferida; Mordret fere gravemente seu 

pai.71 Assim, Artur matou Mordret, e Mordret matou Artur. Foi uma grande desgraça, 

pois não houve, depois de Artur, nenhum cristão tão virtuoso nem que tivesse honrado 

A Demanda revela agora, pela primeira vez, o segredo da filiação de Mordret. 
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tanto a cavalaria. Blioberis lamenta a perda de Artur, que confirma a profecia segundo 

a qual ele seria morto pelo próprio filho, coloca o corpo do rei sobre o cavalo e arrasta 

Mordret, preso à cauda do animal, pelo campo de batalha até ficar despedaçado. Dos 

homens de Artur, apenas quatro estão vivos: o arcebispo de Canterbury, Blioberis, 

Girflet e Lucan. Artur está moribundo (breve resumo de MA, §§ 188-191). 

674-676 Artur, que chora a sua desventura, diz a Blioberis e ao arcebispo que mandem 

construir uma torre para sepultar as cabeças dos homens mortos na batalha e 

suspender a cabeça de Mordret, e que mandem escrever aí todo o mal por ele 

provocado, para que os vindouros maldigam a sua alma. A cabeça ficará suspensa na 

Torre dos Mortos até ao tempo de Carlos Mainete. Então, Galaron,72 que se sentiu 

visado por este aviso contra todos os traidores, escondeu a cabeça, mas a torre ainda 

existe. 

677-678 O rei Artur, mortalmente ferido, refugia-se na «Capela Veira»13 (o romanço do 

Braado relata a origem desse nome) com Lucan e Griflet. Deixa-se cair sobre Lucan1 ^ 

e mata-o involuntariamente. Artur lamenta a sua desventura, que é a consequência do 

seu pecado, e anuncia que a sua morte será tão aventurosa como a sua vida: ninguém 

saberá a verdade do seu fim. Parte então com Girflet até ao mar (resumo de MA, §§ 

191-192). 

679-82 Tendo ouvido dizer que Artur está perdido, o arcebispo decide tornar-se 

eremita, mas Blioberis continua a sua vida de cavaleiro errante. Um dia, encontra 

Artur, o Pequeno, que o desafia pois ele pertence à linhagem do rei Ban. Blioberis 

tenta em vão evitar o combate, mas Artur acusa-o de traição pois ele ajudou o adúltero 

Lancelot contra o seu senhor. Num violento duelo, Artur é ferido de morte. Arrepende-

se do seu orgulho, revela que é filho do rei Artur e pede a Blioberis que mande escrevê-

lo na sua campa. O cavaleiro cumpre a sua última vontade. 

683-688 Tendo chegado perto do mar com Girflet, o rei Artur louva Excalibur e pede ao 

companheiro que a lance às águas de um lago próximo, de onde surge uma mão que a 

empunha e faz desaparecer. O rei ordena a Girflet que parta, e uma barca onde se 

72 Trata-se, naturalmente, de Charlemagne e Ganelon. 
73 «Noire Chapeie» em MA (§ 191). 
74 Na MA, Artur mata Lucan com um abraço demasiado forte; segundo Ph. Walter («L'ours déchu: 
Arthur dans la Demanda do santo Grial», Cahiers de Linguistique et de Civilisation Hispaniques 
Médiévales, 25, 2002, pp. 319-328), as Demandas ibéricas, transformando este homicídio violento 
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encontram Morgana e muitas outras senhoras leva-o. Três dias mais tarde, Girflet volta à 

Capela Veira, onde encontra a sepultura de Artur, mas quando levanta apedra tumular, 

encontra apenas o seu elmo vazio. Compreende então que Artur é efectivamente o rei 

Aventuroso, cuja morte ninguém conhecerá. Girflet fica na capela ao serviço de Deus e 

morre ao fim de três meses (MA, §§ 192-195). 

689-694 Ao saber que Artur e os seus cavaleiros estão mortos, os filhos de Mordret 

iniciam a conquista das suas terras e Genebra ingressa na vida religiosa. Lancelot 

regressa com as suas tropas e dizem-lhe que a rainha morreu. E como o nosso conto não 

diz como ela morreu, contá-lo-emos nós. (Resumo de MA, §§ 195-197) 

695-697 No convento. Genebra adoecera devido às privações da vida monástica. Uma 

freira ciumenta, que amara Lancelot, dissera-lhe que ele morrera no mar com todos os 

seus homens e o estado da rainha agravara-se. Quando a informaram de que, afinal, 

Lancelot havia desembarcado são e salvo na Grã Bretanha, Genebra já estava 

moribunda. Pediu a uma donzela que levasse ao amante o seu coração, que nunca 

chegou ao destinatário. 

698-705 Lionel e os dois filhos de Mordret morrem na batalha de Guinzestre. Lancelot 

afasta-se do campo de batalha, encontra o arcebispo e Blioberis e torna-se eremita, como 

eles. Boorz chora o irmão e parte para o reino de Gaunes. Estor junta-se a Lancelot e 

morre quatro anos mais tarde. (Resumo de MA, §§ 197-201; algumas diferenças.) 

706-708 No ano seguinte, Lancelot, moribundo, pede para ser sepultado na «Joiosa 

Guarda», junto de Galehot. O arcebispo, que vê a sua alma subir ao céu levada pelos 

anjos, transporta, com a ajuda de Blioberis, o seu corpo até à «Joiosa Guarda» e depõe-

no no túmulo de Galehot. Boorz, de volta de Gaunes, encontra a «Joiosa Guarda» de 

luto e, ao saber da morte de Lancelot, faz-se, também ele, eremita. (Mesma versão que 

MA, §§ 202-204.)75 

709-715 Meraugis, Blioberis, o arcebispo e Boorz reúnem-se no mesmo eremitério. 

Tristão e Iseu estão mortos, mas o rei Marc ainda vive: invade pela segunda vez o reino 

de Logres, mandando matar todos os seus habitantes e ordenando a destruição de todos 

os vestígios do reinado de Artur. Na «Joiosa Guarda», manda abrir o túmulo de 

Lancelot e queimar o seu corpo e os ossos de Galehot. Em Camalot, destrói a Távola 

embora involuntário num simples acidente, procederam ao apagamento de um vestígio que ligava Artur 
ao seu passado mítico de rei-urso. 
75 Fim da Mort Ar tu. 
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Redonda e dirige-se ao eremitério. Prepara-se para matar Boorz, quando o arcebispo 

se interpõe entre os dois: o rei fere-o mortalmente. Paulas, um cavaleiro da linhagem 

de Ban, chega mesmo a tempo de salvar os últimos sobreviventes. Mata o rei Marc, que 

é enterrado em frente do eremitério onde os três companheiros dedicarão a sua vida ao 

serviço de Deus. 
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ANEXO II 

OS FILHOS DE LOT, OS FILHOS DE PELINOR E O 

TEMA DO ÓDIO ENTRE LINHAGENS NO TRISTAN 

EN PROSE 

Localização Fase de redacção Conteúdo 
Curtis, I 
§243 

Ia Prolepse: Gaeriet encontrará inscrição feita por Merlim 
revelando assassínio de Perneham por Marc. 

§§ 287; 295-297 Ia Gaeriet acompanha Morholt quando este vem pedir tributo 
ao rei da Irlanda; tenta impedir duelo com Tristão. 

§§ 316-318; 325; 
333; 335; 343 

Ia ou 2a Gaeriet na Irlanda (torneio da Lande) não reconhece 
Tristão, mas admira os seus feitos. 

§§ 320-340; 374 Ia ou 2a Galvão cortês, representante da corte de Artur no torneio 
da Lande, admirador de Lancelot e Tristan. 

§417 3a (refundição) Evocação de Galvão felon, inimigo de Brehus sans Pitié 
§467 Ia Referência a LP (Galvão libertado por Lancelot da prisão 

de Caradox a la Dolereuse Tor). í 
Curtis, II 
§482 Ia Referência a LP (Lancelot louco, ninguém sabe dele). 
§§ 520-521 3a Discussão entre Lamorat e Drian sobre beleza das rainhas 

Iseu / de Orcanie. 
§§ 522-528 Ia Aventuras de Lamorat e Drian na Cornualha 

(cena do corno mágico que revela traição de Tristão e Iseu 
será referida no episódio do Pays de Servage). \ 

§§ 583-616 Ia Lamorat e Tristão no Pays de Servage 
§§617-623 Ia Lamorat e Lancelot 
§624 

§§ 625-635 

3a (refundição) Lamorat apresenta-se a Frôlant como filho de Pelinor de 
Listenois (que morreu jovem); Frôlant acusa-o de ter 
matado seu pai. 
Galvão arrebata donzela que Lamorat ganhara em 
combate, mas este não ataca Galvão; Belinant derruba 
Galvão e salva donzela; Belinant luta com Lamorat para 
vingar amigo da donzela, que Lamorat matara. 

§§ 636-639; 642; 
647 

2a (Av. do Chev. a 
la Cote Mautaillie) 

Lamorat e Gaeriet (frere Gauvens), na corte de Camalot, 
defensores de Brun le Noir. 

§§ 668-670 2a (Av. do Chev. a 
la Cote Mautaillie) 

Mordretye/ et orgueilleux toma donzela (que seguia com 
Valet) segundo o costume de Logres - partem os três. 

Curtis, III 
§ 674-683 

2a (Av. do Chev. a 
la Cote Mautaillie) 

Mordret acompanha Chevalier a la Cote Mautaillie e 
donzela; admira feitos do companheiro. 

§725 
(Menard, I, § 21) 

2a (Aventuras de 
Lane. no Sorelois) 

Cavaleiro acusa Galvão de ter matado seu irmão à traição 
(tradição que já vem de Chrétien de Troyes). 

57 



§§ 783-89 

§§ 790-792 

§§ 793-795 

§§ 796-797 
§§798-801 
§§ 802-808 

3a (Aventuras de 
Damantes: §§ 780-
830) 

Depois de lutar com Kahedin e Tristão, Lamorat compara 
Galvão e Gaeriet (este é melhor cavaleiro, mas a sua 
nomeada é inferior, pois esconde os seus feitos). 
Tristão e Lamorat avistam a Beste Glatissant - Palamedes 
derruba Tristão. 
Galvão quer levar donzela à força e Lamorat critica-o; 
Lamorat derruba-o e deixa-o partir; Galvão odeia Lamorat 
(pois Pelinor matou Lot). 
Lamorat ouve lamentos de Meleagant junto de fonte. 
Lamorat é derrubado por Palamedes e encontra Lancelot. 
Lamorat e Meleagant discutem sobre beleza das amadas 
(Galvão, matará Lamorat por causa da senhora de 
Orcanie) e acabam por iniciar longo duelo - interrompido 
por Lancelot e Blioberis. Por respeito a Lancelot, Lamorat 
reconhece superioridade de Genebra. 

§§ 841; 873; 936; 
938 

Ia Galvão apenas referido como pai de Guinglain. 

Ménard, I 
§§ 126-129 
§130 

2a Keu quer levar donzela (conduzida por Lamorat) segundo 
o costume de Logres;76 Lamorat derruba Keu e Kahedin. 
Donzela e escudeiro procuram Lamorat (escudo vermelho 
com cabeça branca de leão). 

§139 Ia? 2a? Tor, li fil Ares 
§176 Ia? 2a? Gaeriet derruba Matan le Brun e leva-lhe amiga. 
Ménard II 
§18 2a Lamorat, cavaleiro de Artur, instituiu novo costume. 
§20 2a Drian, irmão de Lamorat, filho do rei Pelinor 
§46-51 2a Gaeriet, irmão de Galvão, vive aventuras c/ Pal, Din, T. 
§ 53-57 2a Drian, filho de Pelinor. 
§§ 72-91 2a Galvão acompanha Tristão, que admira e ajuda, e ataca 

Brehus que perseguia donzela. 
§§ 122; 130-132; 
137;144-147; 168 
-172; 185-189 

2a Gaeriet e Galvão participam no torneio; Galvão, íntimo de 
Artur, comenta feitos de Tristão no torneio do Chastel des 
Puceles; Galvão não gosta de Blioberis. 

§ 197-199 2a Mordred, ferido por Persides, não participou no torneio. 
§207 2a Drian e Tor li fil Ares, entre outros, juram busca de T. 
§§ 208-209 2a Galvão, cortês, comenta feitos de Tristão (incógnito) com 

Genebra e afasta-se para Gaeriet revelar seu nome. 
Ménard III 
§3 2a Gaeriet e Lancelot admiram Tristão. 
§40 2a Mordred continua ferido. 
§§ 46-56; 62-65; 
71-74; 97-116; 
122-125; 138-147 

Ia? 2a? Gaeriet em busca de Tristão na Cornualha - aventuras com 
Marc, Ivain aux Blanches Mains, Keu, Dynas, Lancelot... 

§165 Resumo de redactor 
posterior ao 4o 

Tristão viverá muitas aventuras que não serão narradas 
(Lamorat, preso numa ilha, será libertado por Tristão: esta 
aventura é narrada no ms. 757,1, pp. 142ss). 

76 Esta cena retoma um motivo presente numa sequência cronologicamente próxima: cf. Curtis, II, §§ 
668-669 
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Ms. 757. I 
pp. 70-83 

4a (muito próximo 
de Demanda e 
Folie) 

Dinadan, e depois Galvão e Guerrehet (que queria vingá-
lo) são derrubados por cavaleiro ferido. Tristão desafia o 
vencedor, mas aceita a sua recusa; Galvão ataca-o e 
prepara-se para o matar quando Tristão intervém. Tristão 
vence duelo com Galvão, que não reconhece derrota; 
Guerrehet intercede identificando o irmão, e Tristão não o 
mata por respeito a Artur. Dinadan diz que Galvão é um 
dos cavaleiros mais vis do mundo. 

Ms. 757,1 
pp. 142-181 
(Aventura de L e 
T no Ch Cruel 
referido em Mé
nard, III, § 165) 

4a 

(duelos T- Lamorat, 
T-Brun e Lamorat-
Brunor parecem 
pertencer à 2a fase: 
teriam sido integra
dos nesta longa 
sequência pelo 4o 

redactor) 

Duelo Lamorat/Tristão no Chastel Cruel: evadem-se 
ambos da ilha-prisão; partem para o torneio de Roche 
Dure pois Tristão quer ver Lancelot, e Lamorat, seus 
irmãos; lutam contra cavaleiro excepcional (Brun), 
depois seguem juntos; vêem pedra com duas espadas (pai 
matará o filho e vice-versa) mas não experimentam a 
aventura; separam-se numa encruzilhada de três vias. 

Ménard, III 
§ 184, p. 220 
(757, I, p. 199 
não inclui esta 
referência) 

3a? 4a? Para Tristão, Gaeriet e Lamorat são muito melhores 
cavaleiros do que Galvão. 

Ms. 757, I 
pp. 204-208 
(Não está em 
TP2) 

4a Agloval, que anda em busca de Lamorat (que Tristão viu 
há alguns dias), acolhe Tristão. 

pp. 213-218 
(Não está em 
TP2) 

2a 

(com interpolação 
da 4a) 

Galvão, muito cortês, quer saber quem é o cavaleiro 
vencedor do torneio de Roche Dure (Tristão, incógnito); 
Gaeriet fala dos feitos de T a Agloval. 

p. 222-225 
(não está em 
TP2) 

2a Gaeriet, /;' frere monseignor Gavain, leva estandarte da 
Távola Redonda. 
Feitos de Lamorat e Brun no torneio. | 

pp. 229-231 
(não está em 
TP2) 

2a Galvão admira feitos de Tristão. 

Ms. 757,1 
pp. 237-240 
(não está em 
TP2) 

4a (refundição) Festa em honra de Lamorat (felicidade de Agloval e seus 
irmãos); Agloval fala de Tristão e Lamorat revela a sua 
identidade. 

Ms. 757,1 
pp. 241-256 
(não está em 
TP2) 

4a Galvão acusado por viúva de violentar donzela e de matar 
cavaleiro sem razão; Tristão derrota-o mas ele não 
reconhece derrota; Estor interrompe duelo e salva-o da 
morte. 

Ms. 757, I 
pp. 257-269 
(não está em 
TP2) 

2a Mordret recebido por Auguste; Mordret vs Blioberis (o 
mais conhecido da linhagem de Ban) - alegria quando se 
reconhecem. Em Camalot, Mordret relata cortesia de 
Tristão (que perdoara a Auguste projecto de traição - 2a 

fase). 
Ménard III 
§§221-227 
(não está em 
TPI) 

2a Blioberis e Galvão derrubados pelo Chev a la Housse 
Vermeille (Galvão menos violento do que Blioberis). 
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Ms. 757, I 
pp. 286-288 
// Ménard, III 
§§ 265-266 

2a Galvão e Gaeriet, que partiram em busca de Tristão, 
podem regressar à corte pois Lancelot trá-lo com ele. 

Ms. 757,1 
pp. 291 // 
Ménard III 
§§ 270; 275 

2a (Ia?) Galvão comenta, na corte, valor de T (que ganha lugar na 
Távola Redonda). 

Ménard, IV 
§§ 14-15 

(Ménard, IV, 10-
88 = 2a fase 
acrescentada) 

4a (refundição de 
cena da 2a fase) 

Lamorat (identificado como o cavaleiro que se lamentava e 
cantava lai junto de uma fonte) ama rainha de Orcanie e 
queixa-se de Gaeriet que o afasta dela); Galvão e seus 
irmãos ainda não o mataram porque temem que a 
linhagem de Ban o vingue; Gaeriet é o que mais faz 
guardar sua mãe e matá-la-á. 

Ménard, IV 
§§ 23-29 

2a (interpolação: 
«celui ki la nuit 
avoit tenu si grant 
parlement d'a
mours» § 23, p. 90) 

Lamorat desafia e derruba Marc; Dinadan diz que era Keu 
e Marc quer vingar-se. Lamorat é superior e propõe a 
interrupção do combate; Marc aceita. 

§31 2a (mal emendado 
por copista) 

Referência a Tor, le fils Ares, neto de Pelinor de Listenois. 
No mesmo parágrafo surge Drian (não se trata do filho de 
Pelinor). 

§§ 47-67; 75-77 2a Mordret e Agravain integrados em grupo de cavaleiros que 
vivem aventuras com Marc e Dinadan - quiproquos 
cómicos, nenhuma referência ao tema do ódio entre 
linhagens. 

757, I, pp. 324-
330 (não está em 
TP2) 

Ia Gaeriet, Estor e Tristão salvam donzelas que Artur tinha 
condenado à morte depois de Marc vencer duelo judicial 
(Galvão chefiava a guarda, ao serviço de Artur). 

Ménard, IV 
§§97-116 

2a Dinadan e Palamedes em frente do castelo de Morgue 
vêem chegar Lamorat (escudo verde) - feitos 
extraordinários: derruba 12 cavaleiros e mata 4. Depois, 
derruba Palamedes e Dinadan. Grande duelo Palamedes -
Lamorat (// duelo do Perron Merlin). 

§ 119-122 2a Na corte de Artur todos falam dos feitos de Lamorat, que 
está entre os quatro melhores cavaleiros do mundo; Tristão 
diz que Lamorat é melhor que Palamedes. 

§§ 123-133 3a? 4a? (sobre 
esqueleto da 2a) 

Galvão e seus irmãos, furiosos com o sucesso de 
Lamorat e com o facto de ele ser amante da rainha de 
Orcanie, e temendo que ele se vingue pela morte de 
Pelinor, projectam matá-lo (Galvão matá-lo-á em 
breve). Gaeriet é o único que não pretende matar 
Lamorat, apesar de este ser amante de sua mãe. 
Na corte de Artur, Lamorat eclipsa Galvão (impede-o de 
ganhar prémio de torneio), que lamenta honrarias em 
torno da linhagem de Pelinor e projecta matá-lo à traição. 

757,1, p. 335 
// 
Ménard, IV 
§§ 135-139 

3a? 4a? 
(pp. 335-451= Ia) 

Ia? 2a? 

Lancelot e Lamorat preocupados com partida de Tristão 
para a Cornualha. 

Lancelot e Dinadan preocupados com partida de Tristão 
para a Cornualha (Marc aprisionará T). ' 
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Ménard, IV 
§§ 140-146 

4a Perceval e Agloval (filhos de Pelinor de Lystenois e irmãos 
de Lamorat de Gales) na corte de Artur; Perceval armado 
cavaleiro. (Ninguém sabe que foi Galvão que matou 
Pelinor (p. 230); incoerência (p. 207): seus irmãos sabem.) 
Chega notícia dos feitos de Lamorat e Gaeriet mata a 
rainha de Orcanie - seus irmãos ficam furiosos. 

Ménard, IV 
§§ 147-154 

4a Dinadan derruba Brehus, que derrubara Agravain e 
Mordret e passara com o cavalo sobre Mordret. Agravain 
ataca Dinadan porque este criticara seu ódio a Lamorat. 
Dinadan derruba Agravain mas deixa-o partir - mais tarde, 
Agravain e Mordret hão-de matá-lo. Dinadan não volta à 
corte pois tem medo da hostilidade da linhagem de Artur. 

Ménard, IV 
§ 158 

§159 

4a Palamedes critica filhos de Lot. Galvão matou cavaleiro 
que dissera que os filhos de Pelinor eram melhores 
cavaleiros que os de Lot; Galvão e seus irmãos matarão 
Lamorat. 
Mordret e Agravain contam a Galvão que foram vencidos 
por Lamorat - Galvão quer matá-lo. 

757,1, pp. 432 

Ménard, IV 
§248 

2a 

3a (breve interp.) ? 

refundição da 4a 

Tristão (preso por Marc) é libertado por Lancelot. 
Tristão diz que só Lamorat ou cavaleiro da linhagem de 
Ban poderiam tê-lo libertado. 
Resumo: Tristão será libertado por Perceval (e não por 
Lancelot). 

757,1, 
pp. 460-463 

pp. 464-75 

4a Lancelot quer vingar-se do rei Marc (il ne mist oucquez a 
mort home du monde dont il achatast la mort si chiere con 
il fera de la mort monseignor Tristan - p. 460 (// morte da 
rainha de Orcanie); passa noite na Roche An tive (Il Roche 
Naive - castelo da rainha de Orcanie). 
Agravain e Galvão, vencidos por Blioberis, juraram 
vingança. Agr diz a Keu que quer matar Blioberis; Keu diz 
que a linhagem de Ban o vingará. Agravain Galvão e 
Mordret atacam-no mas são derrotados. Blioberis odeia-os. 

757,1, 
pp. 491-501 (fim) 

4a Lancelot chega a Camalot na véspera de Pentecostes (corte 
muito rica). Reúne a sua linhagem (muito poderosa) e 
projecta vingar-se de Marc, mas não o fará pois um 
acontecimento no dia de Pentecostes enlouquecê-lo-á. 
Helyabel, a mãe de Galaaz, filha do rei Pellés de Listenois, 
filho do rei Mehaingnié, parte para Camalot. 

757, II (início) 
pp. 63-65 

4a-A Genebra descobre Lancelot nos braços de Helyabel e 
expulsa-o da corte - Lancelot foge, louco e cavaleiros da 
sua linhagem vão à sua procura, desistindo da vingança. 
Perceval há-de libertá-lo 10 anos mais tarde. 

757, II 
pp. 65-68 

4a Resumo dos dados essenciais do tema do ódio entre 
linhagens (o ms. 757 ainda não os referira explicitamente). 
Gaeriet já matou a mãe. 
Perceval ainda criança; depois da demanda de Lancelot 
(durará 10 anos) há-de libertar Lancelot e Tristan (preso p/ 
Marc). 

757, II 
pp. 68-80 

4a Brun (guardião de passagem) ama dama que quer vingar 
morte do irmão (morto por Galvão) - vence Gaeriet e 
Lamorat e leva-os à dama, que não mata Gaeriet por amor 
a Lamorat. 

757, II 
pp. 80-94 

4a Galvão mata cavaleiro e leva donzela à força; Drian ataca-
o, mas Ivain interrompe o duelo. Drian conta tudo a Ivain 
mas jura não revelar vilania de Galvão na corte. Donzela 
suicida-se. 
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757, II 
pp. 98-115 
pp. 116-127 

pp. 128-138 

Ménard, IV, 
§248 

4a Galvão derrotado por Brun, prisioneiro de donzela que 
manda matá-lo e libertado por Lamorat (Gaeriet também é 
libertado pela donzela). Galvão ataca cavaleiro desarmado 
e Lamorat derruba-o - Gv quer matar os filhos de Pelinor 
Gv, Agravain e Mordret decidem matar Drian e Lamorat, 
mas passam 5 anos sem os verem. Galvão (preso no Ch. 
des 10 Chevaliers) libertado por Lamorat (resumo). 
Galvão, Mordret e Agravain matam Drian e Lamorat; 
religioso leva cabeça de Lamorat à corte. 

Breve referência: Galvão mata Lamorat. 
757, II 
pp. 139-160 
(Em TP2, Perce
val é armado 
cavaleiro na corte 
de Artur num 
momento anterior 
da diegese: IV, 
§§ 141-2, pp. 
228-9) 

4aA Agloval andou seis anos em busca de Lancelot. Encontra 
Perceval em casa da mãe e leva-o para a corte de Artur, 
onde este o arma cavaleiro. Muitos choram morte de 
Lamorat e Drian, Gaeriet lamenta-a e Galvão cala-se. Keu 
e Mordret criticam Perceval e ele parte. Chegam notícias 
dos seus feitos (Mordret e Gv furiosos). 

pp. 161-172 4aA Perceval e as gotas de sangue na neve (derruba Keu, 
Mordret e Galvão). Galvão, Mordret e Agravain projectam 
matar Perceval. 

pp. 173-183 

pp. 184-207 

4aA 
(Tentativa de ligar 
cavalaria profana e 
Queste: túmulo de 
Galaaz na Joiosa 
Guarda; Perceval 
com escudo de 
Lancelot; integrada 
em parte que 
retoma esquemas 
narrativos de prove
niências várias e 
usa muito o 
maravilhoso) 

Perceval na Joiosa Guarda onde vê escudo de Lancelot e 
futuros túmulos de Lancelot, Tristão e cavaleiro que 
acabará o Siege Perilleus. Boort derruba Perceval (este 
levava o escudo de Lancelot). 
Donzela anuncia que um mesmo cavaleiro libertará Tristão 
e Lancelot. Perceval parte para a Coraualha numa barca 
maravilhosa, vence Marc e Audret e obriga-os a libertar 
Tristão, que fica na Cornualha (entretanto, Lancelot está 
desaparecido). 

pp. 337-340 

pp. 340-353 

4a Tristão e Iseu em Logres. Donzela queixa-se de que 
Mordret matou seu amigo, porque ele dissera que a 
linhagem de Ban era melhor que a de Artur, mas Tristão 
não pode vingá-lo. 
Mordret, Agravain e Guerrehet admiram beleza de Iseu; 
Mordret quer levá-la, mas Tristão derruba-os e Blioberis 
vai contar à corte. 

p. 378-381 Fase posterior à 4a: 
estranho que 
Gaeriet apareça 
aqui contra Tristão 
(incógnito) a vingar 
os irmãos. 

Blioberis reconhece em Tristão (que acabou de derrubar 10 
cavaleiros em frente de Camalot) o cavaleiro que abateu 
Mordret, Agravain e Guerrehet; Gaeriet quer vingar os 
irmãos (Mordret e Agravain foram derrotados novamente) 
e é abatido por Tristão. 
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Ménard. V 
§§ 17-29 
// 757, T. Ill 
pp. 73-89 

4aA 
Brehus encontra Erec (que não mente), Estor e Perceval de 
Gales e pede protecção contra si próprio (armadilha - é 
contra Blioberis); Blioberis derruba Erec, Estor e Perceval 
Para Palamedes, só três cavaleiros são melhores que ele: 
Lancelot, Tristão e Lamorat. Lamorat já morreu (TP2); 
Lamorat desapareceu (TP1); Perceval gostaria de vingar a 
morte de Lamorat. 

Ménard, V, 
§ 42-48 
// 757, III 
pp. 104-114 

2a Agravain e Guerrehet mataram cavaleiro que dizia que 
Tristão era melhor que Lancelot e depois são derrotados 
por Tristão (furiosos, contam a Artur e Lancelot). 

Ménard, V, 
§§ 63-80; 87-
105; 134-152; 
167. 
// 757, III 
pp. 135-155; 163 
- 186; 223-246; 
266. 

2a 

(aventuras cava
lheirescas e torneio 
de Louveserp) 

Aventuras de Tristão, Dinadan, Gaheriés, li boins 
cevaliers, ki frères estait a monsigneur Gavain et niés le 
roi Artu (p. 140) - nenhuma referência ao tema do ódio 
entre linhagens. 

§§ 158-166; 
// 757, III, 
pp. 255-266 

2a Galvão em grupo com Sagremor, Dodinel, Ivain. Menos 
cortês que Ivain, mas não é vil; nenhuma referência ao 
tema do ódio entre linhagens. 

§§ 173-282 
// 757, III, pp. 
274-397 

2a Torneio de Louveserp: Galvão, Ivain, etc. junto de Artur; 
Tristão, Gaeriet, Palamedes e Dinadan continuam juntos 
(no torneio, Dinadan e Gaeriet apagam-se perante Tristão 
e Palamedes). 

§ 184 
// 757, III, p. 288 

2a (corn 
interpolação da 4a?) 

Companheiros da Távola Redonda sentados; Keu vê os que 
faltam: 
Tristão, Gaeriet, Mordret, Dinadan, Brun, Erec, Perceval, 
Guinglain, Meraugis e Espinogre (TP2); 
Tristão, Gaeriet, Mordret, Dinadan, Brun, Erec, Perceval, 
Boorte outros (TPI ). 

Ménard, VI 
§§ 89-132 Pentecostes do 

Graal 
Cf. Anexo IV. 

§§ 115-132 Oueste Cf. Anexo IV. 
§§ 144-145 2a Aventuras de Gaeriet com Tristão e Palamedes. 
§§ 149-151 2a Narr. encaixada: av. de Gaeriet, Galaaz, Ivain e Palam. 
§ 154 2a Narr. encaixada: av. de Dinadan, Gaeriet, Galvão, 

Sagremor, Brehus. 
Ménard, VII 
§40 5a Iseu maldiz a demanda do Graal e Galvão que a jurou. 
§§ 41-54 5a (conhece 3a, mas 

escreve à maneira 
de 2a e está pouco 
interessada nas 
rivalidades entre 
linhagens) 

Erec que nunca mente visita Iseu (narr. encaix: Saigremor 
quer levar filha do rei da Cité Vermeille, mas Tristão 
derruba-o, assim como Perceval, Guinglain e Erec. Duelo 
Tristão / Perceval - alegria quando se reconhecem) -
cortesia de Erec vs. vilania de Galvão, que diz que Iseu 
não é a mais bela do mundo (inspira-se na cena de 
Lamorat e Drian). 

§98 5a? Palamedes e Tristão recebidos num castelo que Agravain 
dera recentemente a Gaeriet; dão a Tristão armas de 
Gaeriet (brancas e vermelhas), que Gaeriet fizera por amor 
a Lancelot. 
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§ 99-102 5a? Gaeriet e Sagremor em busca de Galaaz (Engenés tb, mas 
separadamente) 

§§ 178-193 5a? Tristão, Brunor e Dynas vêem Brehus perto de uma fonte 
(Brunor conta vilania de Brehus: feriu-o quando ele estava 
adormecido numa fonte). 
Galvão chega, procurando Brehus (Brunor conta vilania de 
Galvão: obrigou-o a combater quando ele estava ferido). 
Tristão compara vilania de Brehus e Galvão. 
Galvão vs. Brehus (combate entre duplos - espadas 
trocadas, como no combate entre Tristão e Palamedes -
interrompido por Meraugis, filho de Marc): Meraugis 
ajuda Galvão, que o matará; Tristão acha o fim do combate 
injusto mas não pode lutar com mu companheiro da 
Távola Redonda. 

§§ 194-208 5a? 
Na 4a fase (Folie) 
Brunor estava 
apaixonado por 
outra senhora... 

Tristão, Brunor e Dynas chegam ao Castel Estroit - duelo 
judicial entre Lancelot e Brunor (modelo = duelo Tristão / 
Palamedes); Estor e Blioberis acompanham Lancelot. 
Estor fala da rivalidade entre a linhagem de Artur e a 
linhagem de Ban (Galvão quer a sua morte por causa do 
adultério); duelo violento (Brunor com armas de Tristão) 
interrompido por cavaleiro que prova quem é o culpado. 

§220 5a Narr. encaixada: Brunor conta torneio onde se apaixonou 
por Iseu, e onde estavam também Gaeriet, Estor e 
Lamorat. 

§§ 236-7 5a Iseu louva Erec e critica Gv (narra afronta dos §§ 41-54); 
T promete que se vingará. 

Ménard, VIII 
§§1-6 

5a? Palamedes luta com Galaaz (pensa que é Keu) e depois 
derruba Mordret, Agravain, Galvão e Ivain, que queriam 
vingar Sagremor. Ivain é o menos violento. 

§§ H-227 Queste Cf. Anexo IV. 
Ménard, IX 
§§ 1-49 Queste Cf. Anexo IV. 
§§53 5a Tristão gostaria de vingar morte de Erec e Lamorat e 

maldiz demanda do Graal (jurada pelo assassino). Pede a 
Keu que cumprimente linhagem de Ban pois vai deixar 
Logres. (Parte onde se sublinha a infelicidade de T) 

§§ 89- fim Queste Cf. Anexo IV. 
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ANEXO III 

O ÓDIO ENTRE LINHAGENS 

NA FOLIE E NO TRISTAN EN PROSE 

TPI TP2 Folie 
Galvão e seus irmãos ainda não 
mataram Lamorat porque te
mem que a linhagem de Ban o 
vingue; Gaeriet é o que mais faz 
guardar sua mãe e matá-la-á. 
(IV, §§ 14-15) 

Lancelot chega a Camalot na 
véspera de Pentecostes (corte 
muito rica). Reúne a sua linha
gem (muito poderosa) e projecta 
vingar-se de Marc, mas não o 
fará pois um acontecimento no 
dia de Pentecostes enlouquecê-
lo-á. (I, p. 498) 
Resumo de LP: filha do rei 
Pelles é recebida na corte de 
Artur (resumo da concepção de 
Galaaz). (I, p. 499-501) Gene
bra descobre Lancelot nos 
braços da filha do rei Peles e 
expulsa-o da corte - Lancelot 
foge, louco, e cavaleiros da sua 
linhagem vão à sua procura, 
desistindo da vingança. Perce
val há-de libertá-lo 10 anos 
mais tarde. (II, pp. 63-65) 

Galvão e seus irmãos, furiosos 
com o sucesso de Lamorat e 
com o facto de ele ser amante 
da rainha de Orcanie, e temen
do que ele vingue a morte de 
Pelinor, projectam matá-lo 
(Galvão matá-lo-á em breve). 
Gaeriet é o único que não 
pretende matá-lo). 
Na corte de Artur, Lamorat 
eclipsa Galvão (impede-o de 
ganhar prémio de torneio), que 
lamenta honrarias em torno da 
linhagem de Pelinor e projecta 
matá-lo à traição. (IV, §§ 123-
133) 
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Rei Artur em Camalot no início 
do Inverno (IV, § 140, p. 227) 

Rei Artur em Camalot no início 
do Inverno (p. 1) ' 

Artur, à mesa, lamenta ausência 
de aventuras. 
Chegam Agloval e Perceval; 
Agloval pede a Artur que arme 
seu irmão cavaleiro; Keu 
intercede e Artur acede (IV, §§ 
140-2, pp. 227-229). 
Lamorat acaba de vencer 
torneio do Castel du Plain e é 
louvado em toda a corte (IV, § 
142, p. 229). 

Lamorat acaba de vencer 
torneio a dez léguas de Camalot 
(P- 1) 

0 rei Pelinor tinha cinco filhos; 
o melhor era Lamorat (será 
morto por Galvão) e Perceval 
ainda não era cav. (II, pp. 65-
66) 

0 rei Pelinor tinha cinco filhos 
e uma filha; o melhor era 
Lamorat e Perceval ainda não 
era cavaleiro, (p. 1) 

0 valor dos 4 cav causava 
inveja; Galvão e seus irmãos 
odiavam os filhos de Pelinor 
pois este matara o rei Lot; 
Galvão matara Pelinor. (II, pp. 
66-67). 
Lamorat e a rainha de Orcanie 
eram amantes, o que enfurecia 
os seus filhos e sobretudo 
Gaeriet (II, pp. 67-68). 

Lamorat e a rainha de Orcanie 
(dois seres de valor e beleza 
excepcionais) amavam-se mui
to, o que enfurecia os filhos de 
Lot, sobretudo Gaeriet (pp. 1-2). 

Gaeriet mata a mãe e deixa 
partir Lamorat (II, p. 67-68) 

Na corte, dizem que Lamorat 
vingaria morte do pai se 
soubesse quem fora o assassino; 
filhos de Lot descontentes com 
a nomeada de Lamorat; Gaeriet 
vai ao castelo onde a mãe e o 
amante se encontram e todos 
dormem, culpa a mãe pela 
desonra da linhagem e mata-a, 
deixando partir Lamorat (IV, §§ 
143-145, pp. 230-235). 

Na corte, dizem que Lamorat 
vingaria morte do pai se 
soubesse quem fora o assassino; 
filhos de Lot descontentes com 
a nomeada de Lamorat; Gaeriet 
vai ao castelo onde a mãe e o 
amante se encontram e todos 
dormem, culpa a mãe pela 
desonra da linhagem e mata-a, 
deixando partir Lamorat (pp. 2-
4). 
Remorsos de Gaeriet (p. 4). 
Desgosto no castelo; corpo 
enviado à corte de Artur, onde a 
rainha é chorada por todos, 
incluindo os seus filhos, e 
enterrada; remorsos de Gaeriet 
e indignação de Artur (pp. 4-6). 

Galvão e seus irmãos querem 
matar Lamorat (culpam-no pela 
morte da mãe) (II, p. 68). 

Galvão e seus irmãos querem 
vingar-se: juram atacar Gaeriet; 
Galvão furioso por Gaeriet ter 
deixado escapar Lamorat (IV, § 
146, p. 235). 

Galvão promete que vingará a 
morte da mãe: jura que matará 
Gaeriet (p. 6). 
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Agravain contente por poder 
perseguir seu irmão odiado; 
Guerrehet vai ao encontro de 
Gaeriet, que está doente de 
remorso, e consola-o (pp. 6-7). 

Dinadan derruba Brehus, que 
derrubara Agravain e Mordret e 
passara com o cavalo sobre 
Mordret. Agravain ataca 
Dinadan porque este criticara 
seu ódio a Lamorat. Dinadan 
derruba Agravain mas deixa-o 
partir - mais tarde, Agravain e 
Mordret hão-de matá-lo. 
Dinadan não volta à corte pois 
tem medo da hostilidade da 
linhagem de Artur (IV, §§ 147-
155, pp. 235-243). 
Palamedes elogia Gaeriet e 
critica seus outros irmãos; 
Galvão matou cavaleiro que 
dissera que os filhos de Pelinor 
eram melhores cavaleiros que 
os fdhos de Lot. Mordret e 
Agravain foram vencidos por 
Lamorat - Galvão quer matá-lo 
(IV, §§ 158-159, pp. 247-248). 

Gaeriet encontra Estor; são 
atacados por Galvão, Agravain 
e Mordret e quase vencidos, 
mas salvos por Lamorat que 
convence Galvão a deixar a 
batalha (pp. 8-19). Lamorat 
apresenta-se e Galvão diz-se seu 
inimigo (vostre père occist le 
mien); Lamorat pací-fico, mas 
separam-se (pp. 19-20). 
Artur critica Galvão, Mordret e 
Agravain e ordena busca de 
Gaeriet; regressam todos à corte 
com Estor (pp. 20-21). 

Cf. I, p. 498 

Cf. I, pp. 499-501 

Cf. II, pp. 63-65 

Resumo de LP: Artur recon
quistou Benoic e Gaunes; 
Genebra descobre Lancelot nos 
braços da filha do rei Peles e 
expulsa-o da corte - L foge, 
louco. (p. 21) 
LP e novas aventuras: 
cavaleiros vão em busca de 
Lancelot - Erec é recusado (pp. 
22-24); aventuras de Erec no 
Ch des 10 Chevs (pp. 25-35); 
loucura de Lancelot (pp. 36-46); 
aventuras de Erec e Lancelot 
(pp. 47-60); Lancelot curado em 
Corbenic (pp. 61-71). 
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Brunor (guardião de passagem) 
ama dama que quer vingar 
morte de seu irmão (morto por 
Galvão) - vence Gaeriet e 
Lamorat e leva-os à dama, que 
não mata Gaeriet por amor a 
Lamorat (II, pp. 68-80).  
Galvão mata cavaleiro e leva 
donzela à força; Drian ataca-o, 
mas Ivain interrompe o duelo. 
Drian conta tudo a Ivain mas 
jura não revelar vilania de 
Galvão na corte. Donzela mata-
se (II, pp. 80-94).  
Galvão derrotado por Brunor, 
prisioneiro da donzela que 
manda matá-lo, mas libertado 
por Lamorat (Gaeriet também é 
libertado).. 
Alegria de Galvão e Gaeriet 
quando se encontram (mas 
Galvão mente a Gaeriet quando 
diz que já não odeia Lamorat) 
(II, pp. 98-115).  
Galvão ataca cavaleiro 
desarmado - Lamorat derruba-o; 
Galvão quer matar os filhos de 
Pelinor. Galvão, Agravain e 
Mordret decidem matar Drian e 
Lamorat, sem contar a Gaeriet 
(Agravain acha que se Gaeriet 
se aliar a Lamorat contra eles, 
deverão matá-lo) (II, pp. 116-
126).  
Referência ao Ch des 10 Chevs, 
onde Galvão passou 5 anos: 
Lamorat libertou Galvão, mas 
isso não vai ser narrado aqui 
pois é preciso falar de Perceval 
e Tristão (II, p. 127). 
Galvão encontra Mordret e 
Agravain; chegam à floresta 
Licenne (II, pp. 128-129). 
Galvão, Mordret e Agravain 
encontram Drian (II, p. 129). 
Galvão, Mordret e Agravain 
matam Drian e Lamorat (II, pp. 
129-136). Mesmo texto que 
Folie - diferenças mínimas. 
Religioso leva cabeça de 
Lamorat à corte (II, pp. 129-
138). 

Resumo: Galvão matou 
Lamorat pouco depois de 
Tristão (que fora aprisionado 
por Marc) ter sido libertado por 
Perceval, e não por Lancelot 
(IV, § 248, p. 349). 

Galvão (depois de 6 anos no Ch 
des 10 Chevs) é derrotado por 
Lamorat, que o liberta da 
guarda do castelo. Lamorat casa 
com donzela do castelo e 
encontra seus irmãos Tor, Drian 
e Agloval; os irmãos separam-
se e Drian segue só, na floresta 
de Lacen (pp. 72-76).  
Drian encontra Galvão, Mordret 
e Agravain (p. 76).  
Galvão, Mordret e Agravain 
matam Drian e Lamorat (pp. 
77-80). Mesmo texto que TP1 -
diferenças mínimas. 
Religioso leva cabeça de 
Lamorat. à corte - cabeça 
enegrece nas mãos de Artur (pp. 
80-81).  
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Reescrita de LP: Agloval andou 
6 anos em busca de Lancelot; 
encontra Perceval no domínio 
materno77 e acompanha-o até à 
corte de Artur, onde este o arma 
cavaleiro e donz. anuncia a sua 
santidade, sentando-o junto da 
cadeira perigosa. 
Muitos choram morte de 
Lamorat e Drian. Gaeriet deseja 
que Perceval os vingue e Galvão 
cala-se. 
Keu e Mordret criticam 
Perceval e ele parte em busca de 
Lane. (II, pp. 139-160) 

(Em TP2, Perceval é armado 
cavaleiro na corte de Artur num 
momento anterior da diegese: 
IV, §§ 141-2, pp. 228-9) 

Reescrita de LP: Agloval andou 
6 anos em busca de Lancelot; 
encontra Perceval no domínio 
materno e acompanha-o até à 
corte de Artur, onde este o arma 
cavaleiro e donzela anuncia a 
sua santidade, sentando-o junto 
da cadeira perigosa. 
Muitos choram morte de 
Lamorat e Drian. 

Keu e Mordret criticam Perc e 
ele parte em busca de Lane. 
Chegam notícias dos seus feitos 
(Mordret e Galvão furiosos) -
(pp. 82-93) 

Perceval e as gotas de sangue na 
neve (derruba Keu, Mordret e 
Galvão). 

77 O encontro de Agloval e Perceval em TPI e na Folie não se limita a retomar a versão de LP, mas 
amplifica-a recorrendo ao Conte dei Graal de Chretien de Troyes: acrescenta o encontro entre os dois 
irmãos na floresta, inspirado no diálogo entre Perceval e os cinco cavaleiros, que punha em destaque a 
total ignorância do jovem herói relativamente à Cavalaria (cf. TPI, II, pp. 141-143; Folie, pp. 82-83; 
Conte dei Graal, w . 69-363); desenvolve as referências ao sofrimento da senhora pela morte do marido 
e dos filhos e às suas consequências nefastas relativamente às terras e dependentes (cf. TPI, II, pp. 139-
141, 144-147; 150-153; Folie, pp. 82-83, 84-86 e 87-89; Conte dei Graal, w. 373-490). 
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ANEXO IV 

QUADRO COMPARATIVO DAS VERSÕES 

PRINCIPAIS DA QUESTE 

Demanda TP1 TP2 QV 
Pentecostes do Graal78 

§§ 1-42 T. IV, pp. 77-93 T. VI, §92-114 pp. 1-25 

Narrador quer 
relatar aventuras de 
Tristão, pois o 
Pseudo-Boron fala 
pouco dele. 
T. IV, p. 94 

Narrador quer 
relatar aventuras de 
Tristão, pois o 
Pseudo-Boron fala 
pouco dele. 
T. IV, p. 94 

TP2 adopta versão de QV 
Castelo Negam 
§§43-46 T. VI, § 115 pp. 25-26 
Castelo Negam 
§§43-46 T. VI, § 115 pp. 25-26 
Av. do escudo e do túmulo 
§§ 47-62 T. VI, §§ 116-121 pp. 26-35 
Av. do escudo e do túmulo 
§§ 47-62 T. VI, §§ 116-121 pp. 26-35 
Melians 
§§ 63-69 T. VI, §§ 122-126 pp. 42-46 
Melians 
§§ 63-69 T. VI, §§ 122-126 pp. 42-46 

Ch. asPuceles 
T. VI, §§ 127-132 pp. 46-55 
Ch. asPuceles 
T. VI, §§ 127-132 pp. 46-55 

Aventuras de 
Tristão; Erec e 
Galvão na Joiosa 
Guarda. 
T. IV, pp. 95-23879 

T. VI, §§ 133-fim; 
T. VII, §§1-54 

Aventuras de 
Tristão; Erec e 
Galvão na Joiosa 
Guarda. 
T. IV, pp. 95-23879 

T. VI, §§ 133-fim; 
T. VII, §§1-54 

Aventuras de 
Tristão; Erec e 
Galvão na Joiosa 
Guarda. 
T. IV, pp. 95-23879 

T. VI, §§ 133-fim; 
T. VII, §§1-54 

Erec e Enide 
T. IV, pp. 239-272 
Galaad e Engenés 
T. IV, pp. 273-313 

Erec e Enide 
T. IV, pp. 239-272 
Galaad e Engenés 
T. IV, pp. 273-313 

(eliminado) 
Erec e Enide 
T. IV, pp. 239-272 
Galaad e Engenés 
T. IV, pp. 273-313 (eliminado)80 

Erec e Enide 
T. IV, pp. 239-272 
Galaad e Engenés 
T. IV, pp. 273-313 (eliminado)80 

Galaad, Engenés, 
T. e Palamedes; 
T. IV, pp. 314-414 T. VII, §§55-119 

Galaad, Engenés, 
T. e Palamedes; 
T. IV, pp. 314-414 T. VII, §§55-119 

78 Sobre as numerosas diferenças entre as versões, cf. Anexo 1 e C.-A. Van Coolput, Aventures querant 
et le sens du monde, Louvain, UP, 1986. 
79 Trata-se da mesma sequência de aventuras que em TP2. O tema da rivalidade guerreira entre Tristão 
e Palamedes, a obsessão pela honra, o espírito lúdico, o amor Tristão-Iseu, a multiplicação dos duplos de 
Tristão (Hélie, Celise, Brunor le Noir) e dos monólogos de amor junto às fontes - todos estes aspectos 
mostram que o redactor desta sequência toma como modelo privilegiado o segundo redactor de TP. A 
única excepção significativa é o episódio em que Erec e depois Galvão visitam Iseu na Joiosa Guarda 
(ms. 757, T. IV, pp. 220-238; Ménard, T. VI, §§ 38-54), que pela oposição entre o cortês Erec e o 
desagradável Galvão e pelo facto de este, embora vencido, ser poupado por aquele (que mais tarde será 
sua vítima), parece pertencer ao quarto nível de redacção de TP. 
80 O ms. 336 (TP2) relata uma versão alternativa do encontro entre Galaaz e Engenés (cf. T. VII, App. 
1,1). 
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Demanda TP1 TP2 QV 
Encontro com 
Brunor (Cavaleiro 
Vermelho);81 

Chastel Harpinefi^-
Lõseth, §§ 449-
4 5 7 8 3 

Tristão, Brunor 
(Cav. Vermelho)84 

e Palamedes no 
Chastel Felon.85 

T. VII, §§ 120-122 

Encontro com 
Brunor (Cavaleiro 
Vermelho);81 

Chastel Harpinefi^-
Lõseth, §§ 449-
4 5 7 8 3 

Tristão, Brunor 
(Cav. Vermelho)84 

e Palamedes no 
Chastel Felon.85 

T. VII, §§ 120-122 

Aventuras de 
Tristão, Palamedes, 
Brunor, Dinadan, 
Dynas. 
Lõseth, §§ 458-488 T. VII, §§ 123-238 

Aventuras de 
Tristão, Palamedes, 
Brunor, Dinadan, 
Dynas. 
Lõseth, §§ 458-488 T. VII, §§ 123-238 
Tristão vs Lancelot 
Lõseth, §§ 488-493 
Tristão vs Lancelot 
Lõseth, §§ 488-493 
Aventuras de 
Galaaz 
Lõseth, §§ 494-495 

T. VIII, §§ 1-10 
Aventuras de 
Galaaz 
Lõseth, §§ 494-495 

T. VIII, §§ 1-10 

Dalides §§ 70-81 Dalides §§ 70-81 
Em busca da Besta, do Cervo 
Branco e de Tristão §§ 82-86 
Em busca da Besta, do Cervo 
Branco e de Tristão §§ 82-86 
Combates e vinganças 
§§ 87-96 
Combates e vinganças 
§§ 87-96 
A Besta Ladrador 
§§ 97-102 
A Besta Ladrador 
§§ 97-102 
Dondinax, Tristão e Asgart 
§§ 103-106 
Dondinax, Tristão e Asgart 
§§ 103-106 
Galaaz e Boort no castelo do rei 
Brutos §§ 107-120 
Galaaz e Boort no castelo do rei 
Brutos §§ 107-120 
A Besta Ladrador 
§§ 121-128 
A Besta Ladrador 
§§ 121-128 
Crimes de Galvão 
§§ 129-140 
Crimes de Galvão 
§§ 129-140 

TP2 adopta versão de QV 
Bandemaguz e Galvão 
§141 
§§ 142-147 

pp. 147-148 
Bandemaguz e Galvão 
§141 
§§ 142-147 

pp. 147-148 
Bandemaguz e Galvão 
§141 
§§ 142-147 
Sonhos e visões; morte de 
Ivain, o Bastardo. §§ 148-162 

Falta apenas no ms. 
2542 de Viena. pp. 148-162 

Sonhos e visões; morte de 
Ivain, o Bastardo. §§ 148-162 

Falta apenas no ms. 
2542 de Viena. pp. 148-162 

Aventuras de Boort 
§§ 163-181 T. VIII, §§ 100-127 pp. 162-194 
Aventuras de Boort 
§§ 163-181 T. VIII, §§ 100-127 pp. 162-194 
Perceval e o eremita 
§§ 182-192 
Perceval e o eremita 
§§ 182-192 

81 O ms. 336 apresenta uma versão semelhante, mas mais curta do encontro com o Cavaleiro Vermelho 
(cf. T. VII, App. II, 1). 
82 Versão semelhante à do ms. 336 (cf. T. VII, App. II, 1). 
83 Não tivemos acesso ao último tomo da edição do ms. 757, pelo que recorremos a partir daqui ao 
resumo de Lõseth. 
84 O encontro com o Cavaleiro Vermelho, eliminado em TP2, é relatado no ms. 772 (cf. T. VII, App. II, 
2), cuja acção segue em frente do castelo Harpinel (o castelo do Conde Araalt da Demanda, pp. 319ss, 
ou o Chastel Carcelois de QV, pp. 229ss); ainda não chegou a hora de arrasar este espaço maléfico. 
85 ... et ce fu cil castiaus qui caï quant Galaad et Percevaus et Boors i furent emprisonné (p. 233): 
anúncio de um episódio relatado em TP, T. IX, §§ 39ss, pp. 125ss e na Demanda, §§ 501ss, pp. 371ss, 
mas protagonizado por Galaaz, Estor e Meraugis. 
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Demanda TP1 TP2 QV 
Perceval e a Besta Ladrador 
§ 193-197 
Perceval e a Besta Ladrador 
§ 193-197 
Perceval e Lancelot 
§§ 198-200 
§201 
§§202-211 
§§212-215 

Perceval e Lancelot 
§§ 198-200 
§201 
§§202-211 
§§212-215 

T. VIII, § 83 pp. 130-131 

Perceval e Lancelot 
§§ 198-200 
§201 
§§202-211 
§§212-215 

T. VIII, § 83 pp. 130-131 

Perceval e Lancelot 
§§ 198-200 
§201 
§§202-211 
§§212-215 T. VIII, § 11 pp. 56-57 

Perceval e Lancelot 
§§ 198-200 
§201 
§§202-211 
§§212-215 T. VIII, § 11 pp. 56-57 
Penitência de Lancelot 
§§216-221 T. VIII, 81; 86-90; 

98-99 
pp. 129; 134-136; 
145-146 

Penitência de Lancelot 
§§216-221 T. VIII, 81; 86-90; 

98-99 
pp. 129; 134-136; 
145-146 

Perceval e a emparedada 
§§ 222-225 T. VIII, §§ 28-29 pp. 72-73 
Perceval e a emparedada 
§§ 222-225 T. VIII, §§ 28-29 pp. 72-73 
Av. cavalheirescas de Perceval 
§§ 226-234 
§§ 235-246 

T. VIII, §§ 42-43 pp. 87-88 
Av. cavalheirescas de Perceval 
§§ 226-234 
§§ 235-246 
A tentação de Perceval 
§§247-251 T.VIII, §§58; 61-

62; 66; 127 
pp.105; 107-110; 
115; 194-195 

A tentação de Perceval 
§§247-251 T.VIII, §§58; 61-

62; 66; 127 
pp.105; 107-110; 
115; 194-195 

TP2 segue mesma versão que Demanda 
Galaaz na fonte que 
ferve 
T. VIII, § 128 

Galaaz na fonte que 
ferve 
T. VIII, § 128 
Galaaz vs. Elaim 
T. VIII, §§ 131-133 
Galaaz vs. Elaim 
T. VIII, §§ 131-133 

Galvão ferido por Galaaz 
§§ 252-254 T.VIII, §§ 134-

13586 
pp. 195-197 

Galvão ferido por Galaaz 
§§ 252-254 T.VIII, §§ 134-

13586 
pp. 195-197 

Galvão e seus irmãos 
§§ 255-277 
Galvão e seus irmãos 
§§ 255-277 
Concepção de Meraugis 
§§ 278-280 
Concepção de Meraugis 
§§ 278-280 
História de Erec 
§§ 281-356 
História de Erec 
§§ 281-356 
Meraugis e Artur, o Pequeno 
§§ 357-367 
Meraugis e Artur, o Pequeno 
§§ 357-367 
Galaaz, Tristão e Palamedes 
§§ 368-387 T. VIII, §§ 136-155 
Galaaz, Tristão e Palamedes 
§§ 368-387 T. VIII, §§ 136-155 
Cavalgada de Galaaz até ao 
mar (vitória sobre o Mal) 
§§ 388-397 
§§ 398-402 
§§ 402-412 

T. VIII, §§ 156-165 
T. VIII, §§ 166-170 
T. VIII, §§ 170-179 

Cavalgada de Galaaz até ao 
mar (vitória sobre o Mal) 
§§ 388-397 
§§ 398-402 
§§ 402-412 

T. VIII, §§ 156-165 
T. VIII, §§ 166-170 
T. VIII, §§ 170-179 

pp. 166-167 

Cavalgada de Galaaz até ao 
mar (vitória sobre o Mal) 
§§ 388-397 
§§ 398-402 
§§ 402-412 

T. VIII, §§ 156-165 
T. VIII, §§ 166-170 
T. VIII, §§ 170-179 

pp. 166-167 

Cavalgada de Galaaz até ao 
mar (vitória sobre o Mal) 
§§ 388-397 
§§ 398-402 
§§ 402-412 

T. VIII, §§ 156-165 
T. VIII, §§ 166-170 
T. VIII, §§ 170-179 

Na nave de Salomão 
§§413-417 

TP2 adopta 
T. VIII, §§180-182 
T. VIII, §§ 183-204 
que Demanda 
T. VIII, §§ 205-208 
T. VIII, §§ 208-210 

versão de QV 
pp. 199-202 
pp. 202-203 ! 

pp. 226-228 

Na nave de Salomão 
§§413-417 

TP2 adopta 
T. VIII, §§180-182 
T. VIII, §§ 183-204 
que Demanda 
T. VIII, §§ 205-208 
T. VIII, §§ 208-210 

versão de QV 
pp. 199-202 
pp. 202-203 ! 

pp. 226-228 

TP2 segue 
§§418-421 
§§ 422-425 

mesma versão 

TP2 adopta 
T. VIII, §§180-182 
T. VIII, §§ 183-204 
que Demanda 
T. VIII, §§ 205-208 
T. VIII, §§ 208-210 

versão de QV 
pp. 199-202 
pp. 202-203 ! 

pp. 226-228 

TP2 segue 
§§418-421 
§§ 422-425 

TP2 adopta 
T. VIII, §§180-182 
T. VIII, §§ 183-204 
que Demanda 
T. VIII, §§ 205-208 
T. VIII, §§ 208-210 

versão de QV 
pp. 199-202 
pp. 202-203 ! 

pp. 226-228 

TP2 segue 
§§418-421 
§§ 422-425 

TP2 adopta 
T. VIII, §§180-182 
T. VIII, §§ 183-204 
que Demanda 
T. VIII, §§ 205-208 
T. VIII, §§ 208-210 

versão de QV 
pp. 199-202 
pp. 202-203 ! 

pp. 226-228 

TP2 segue 
§§418-421 
§§ 422-425 

TP2 adopta 
T. VIII, §§180-182 
T. VIII, §§ 183-204 
que Demanda 
T. VIII, §§ 205-208 
T. VIII, §§ 208-210 

Av. terrestres dos três eleitos 
§§ 426-448 T.VIII, §§211-227 pp. 229-246 
Av. terrestres dos três eleitos 
§§ 426-448 T.VIII, §§211-227 pp. 229-246 

Parece tratar-se de uma versão intermédia, embora mais próxima da Demanda do que de QV. 
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Demanda TP 1 TP2 QV 
Invasão de Logres / Galaaz e 
Artur, o Pequeno 
§§ 449-464 

(Versão resumida 
da inv. de Logres) 
Lõseth, § 534, nota 

Invasão de Logres / 
G. e Artur o Peq. 
T. IX, §§ 1-11 

Invasão de Logres / Galaaz e 
Artur, o Pequeno 
§§ 449-464 

(Versão resumida 
da inv. de Logres) 
Lõseth, § 534, nota 

Invasão de Logres / 
G. e Artur o Peq. 
T. IX, §§ 1-11 

Galaaz e o túmulo de Simeu 
§§ 465-468 T. IX, §§ 12-13 pp. 264-265 
Galaaz e o túmulo de Simeu 
§§ 465-468 T. IX, §§ 12-13 pp. 264-265 
0 cavaleiro morto na fonte 
§§469 T. IX, § 13 
0 cavaleiro morto na fonte 
§§469 T. IX, § 13 
Invasão de Logres / Galaaz e 
Artur, o Pequeno (cont.) 
§§ 470-489 

(Versão resumida 
da inv. de Logres) 
Lõseth, § 534, nota T. IX, § 14-27 

Invasão de Logres / Galaaz e 
Artur, o Pequeno (cont.) 
§§ 470-489 

(Versão resumida 
da inv. de Logres) 
Lõseth, § 534, nota T. IX, § 14-27 

Galaaz acusado de cobardia 
§§ 490-498 T. IX, § 28-36 
Galaaz acusado de cobardia 
§§ 490-498 T. IX, § 28-36 
Estor e Galvão (vingança) 
§§ 498-500 T. IX, §§ 36-38 
Estor e Galvão (vingança) 
§§ 498-500 T. IX, §§ 36-38 
Castelo Felon 
§§501-515 T.IX, §§ 39-45 
Castelo Felon 
§§501-515 T.IX, §§ 39-45 
Navegação de Lancelot 
§§516-518 T. IX, §§ 46-48 pp. 247-249 
Navegação de Lancelot 
§§516-518 T. IX, §§ 46-48 pp. 247-249 
Angústia de Tristão 
§§519-520 Lõseth, § 534 T. IX, §§49 
Angústia de Tristão 
§§519-520 Lõseth, § 534 T. IX, §§49 

Ultimas aventuras 
de Tristão; seu 
regresso à 
Comualha; morte 
de Tristão e Iseu 
Lõseth, § 535-551 

T. IX, §§ 50-86 

Ultimas aventuras 
de Tristão; seu 
regresso à 
Comualha; morte 
de Tristão e Iseu 
Lõseth, § 535-551 

T. IX, §§ 50-86 

Navegação de Lane. e Galaaz87 

§§521-523 T. IX, §§ 87-88 
Galaaz e o rei 
Mordaim 
T. IX, §§89 
G e o túmulo de 
Mois T. IX, § 9088 

T. IX, § 91 

pp. 250-251 
Navegação de Lane. e Galaaz87 

§§521-523 T. IX, §§ 87-88 
Galaaz e o rei 
Mordaim 
T. IX, §§89 
G e o túmulo de 
Mois T. IX, § 9088 

T. IX, § 91 

pp. 250-251 T. IX, §§ 87-88 
Galaaz e o rei 
Mordaim 
T. IX, §§89 
G e o túmulo de 
Mois T. IX, § 9088 

T. IX, § 91 §524 

T. IX, §§ 87-88 
Galaaz e o rei 
Mordaim 
T. IX, §§89 
G e o túmulo de 
Mois T. IX, § 9088 

T. IX, § 91 §524 

T. IX, §§ 87-88 
Galaaz e o rei 
Mordaim 
T. IX, §§89 
G e o túmulo de 
Mois T. IX, § 9088 

T. IX, § 91 
O conde Bedoim 
§§ 525-535 T. IX, §§ 92-101 
O conde Bedoim 
§§ 525-535 T. IX, §§ 92-101 
Aventuras de Samaliel 
§§ 536-544 T. IX, §§ 101-107 
Aventuras de Samaliel 
§§ 536-544 T. IX, §§ 101-107 
No castelo de Corberic 
§§ 545-552 
§§ 552-555 

T. IX, §§ 108-113 
T.IX, §§ 114-116 

pp. 253-261 
No castelo de Corberic 
§§ 545-552 
§§ 552-555 

T. IX, §§ 108-113 
T.IX, §§ 114-116 

pp. 253-261 
No castelo de Corberic 
§§ 545-552 
§§ 552-555 

T. IX, §§ 108-113 
T.IX, §§ 114-116 

87 Cada um dos três textos apresenta uma versão diferente. 
88 Este episódio e o anterior foram introduzidos tardiamente neste passo do texto por TP2: a Demanda 
apresenta aqui a mesma versão que QV, divergindo de TP. Além disso, a versão de TP copia quase sem 
variações o episódio do túmulo de Simeu (TP2, T. IX, § 12 e Demanda, § 465-468). Cf. Bogdanow, 
The Romance of the Grail, pp. 101-102. 
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Demanda TP1 TP2 QV 
A conversão de Palamedes89 

§§ 556-557 
§§ 558-574 

T. IX, § 117 
A conversão de Palamedes89 

§§ 556-557 
§§ 558-574 

T. IX, § 117 
A conversão de Palamedes89 

§§ 556-557 
§§ 558-574 
Palamedes e a fonte que cura 
§§ 575-581 
Palamedes e a fonte que cura 
§§ 575-581 
Galaaz, o túmulo de Mois e a 
fonte que ferve 
§§ 582-586 (T. IX, § 90) 

Galaaz, o túmulo de Mois e a 
fonte que ferve 
§§ 582-586 (T. IX, § 90) 
Morte da Besta Ladrador 
§§ 587-590 
Morte da Besta Ladrador 
§§ 587-590 

A Demanda, TP2 e 
Os doze cavaleiros no castelo 
de Corberic 
§§ 591-600 

QV apresentam numerosas 

T.IX, §§ 119-120 

divergências 

pp. 266-272 

A Demanda, TP2 e 
Os doze cavaleiros no castelo 
de Corberic 
§§ 591-600 

numerosas 

T.IX, §§ 119-120 

divergências 

pp. 266-272 
TP2 segue 

Morte de Palamedes 
§§ 601-608 

mesma versão que Demanda 

T.IX, §§ 127-134 

TP2 segue 
Morte de Palamedes 
§§ 601-608 

que Demanda 

T.IX, §§ 127-134 
As três maravilhas 
§§ 609-619 
As três maravilhas 
§§ 609-619 
Viagem até Sarraz 
§§ 620-630 T. IX, §§ 135-138 pp. 273-280(FIM) 
Viagem até Sarraz 
§§ 620-630 T. IX, §§ 135-138 pp. 273-280(FIM) 

Lõseth, § 568 -570 
(FIM) 

Regresso de Sagra-
mor à corte: todos 
choram Tristão 
T. IX, §§ 139-141 Lõseth, § 568 -570 

(FIM) 

Regresso de Sagra-
mor à corte: todos 
choram Tristão 
T. IX, §§ 139-141 

Regresso de Boort à corte 
§631 T. IX, § 142 
Regresso de Boort à corte 
§631 T. IX, § 142 
MortArtu 

§ 143 (FIM) 
§§ 632-715 (FIM) 

§ 143 (FIM) 
§§ 632-715 (FIM) 

89 A versão da Demanda, motivada e bem integrada no percurso de Palamedes, é com certeza anterior 
ao incoerente resumo de TP2 (T. IX, § 118). Cf. Bogdanow, The Romance of the Grail, pp. 104-108. 
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